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رورسم بنیز  / رِهم 13ِمیسن 

يریدن هیقر  / هتشاذگ يا مناهد  رد  وت  هک  تسا  ییامرخ  هّللا » ناحبس  »13

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  !/ رون 14يا 

يدارمیلع هیسنم  / وت 15طقف 

عراز هموصعم  !/ نیرت نابرهم  16يا 

( هولصلا یلع  ّیح   ) زبس 17جارعم 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / تسا ناراب  يادص  17نیا 

یجیهم هبادوس  / هلبق هب  17ور 

مالس 19حبص و 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / طاشن 19غّلبم 

( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ  ) اه قیاقش  21اب 

يدابآدوواد هموصعم  / دوش يراج  تایح  نوخ  نطو ، ياه  گر  رد  ات  21یتفر 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تداهش 22رعش 

یتمعن اتیزر  / تسوت اب  مدقت ، 23قح 

یتمعن اتیزر  / ندش 25نامسآ 

یتمعن اتیزر  / قشع اب  یقاتا  25مه 
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نوتیز 29مخز 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا کیدزن  29حبص ،
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نامز هچیرد  30زا 

30هراشا

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  30تدالو 

نایلیلخ يدهم  / هرجنپ 30کی 

عراز هبوبحم  / مالسلااهیلع همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  دنخبل  32بش 

يدابآدوواد هموصعم  !/ بنیز رب  33مالس 

یتاجنروپ یفطصم  / ربص دالیم  36زور 

هدازرکاذ نیسحدیس  / تشاد همانرب  تیاه  هظحل  همه  يارب  37ادخ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / يدنازرل ار  متس  خاک  يدمآ ، هک  38نیمه 

یتمعن اتیزر  / مالسلا هیلع  یلع  ناماد  38لگ 

یجیهم هبادوس  !/ مشاه ینب  هلیقع  رب  40مالس 

يدارمیلع هیسنم  / ندید زاغآ  لد ، 41زاورپ 

یبوقعی یقن  / زبس 44يوناب 

راتسرپ 46زور 

يدابآدوواد هموصعم  / نابرهم 46شوپدیپس 

يدمحم سابع  / یمیمص دنخبل  کی  47اب 

هدازرکاذ نیسحدیس  / رادبت ياه  نت  49دردمه 

یتمعن اتیزر  / اه 50ینامسآ 

نایبیبح هّللا  حور  / مالسلااهیلع بنیز  هار  51دادتما 

هداز حیبذ  هرطاف  / يروآ یم  میسن  تدوخ  51اب 

اردصالم تشادگرزب  53زور 

عراز هبوبحم  / لاوز یب  53غارچ 

یتاجنروپ یفطصم  / هفسلف ناوراک  54اب 

يریما نیسح  / دهد یم  یگزات  يوب  هک  56یفوسلیف 

یقلاخ یلع  / تفرگ هزات  ناج  وت  زا  57هفسلف ،

اپورا اکیرما و  طسوت  ناریا  یمالسا  يروهمج  يداصتقا  هرصاحم  58زاغآ 
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عراز هبوبحم  / تسا نمشد  هشیمه  58ناطیش ،

يدابآدوواد هموصعم  / تسا رتوبک  رتوبک ، لاب ، نودب  59یتح 

يدمحم سابع  / دوسح 60ياهزییاپ 

يداب تهزن  / دنکب دناوت  یمن  یطلغ  چیه  62اکیرما 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / تسین یبیجع  زیچ  نات  63ینمشد 

نایبیبح هّللا  حور  / دزورفرب دزیا  هک  ار  64یغارچ 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / مینام یم  همشچ  اه ، گنس  رواب  مغر  64هب 

عراز هبوبحم  !/ همه لالح  ادخ ، 65نیمز 

يزوریپ تمواقم و  زور  رهشمرخ -  يدازآ  68زورلاس 

يدابآدوواد هموصعم  / يداتسیا هوک ، 68نوچ 

يدمحم سابع  !/ رهشمرخ 69زیخرب ،

یتمعن اتیزر  / دوب هتشارفارب  ياه  هلق  هویش  تا ، 71هویش 

يداب تهزن  / مالسلا هیلع  نیسح  ینامزلارخآ  نارای  تاقیم  73رهشمرخ ،

نیدلاردب مظاکدمحم  / ...دنیبب ات  دوبن » دَّمَم  »75

یجیهم هبادوس  / دوبن نمیرها  ناتسد  رد  76تیاج 

هداز حیبذ  هرطاف  / رهش قیاقش » »76

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / یتفرگ سپ  ناطیش  زا  ار  77رهش 

رورسم بنیز  /؟ دندش ینامسآ  تنیمزرس  زا  هراتس  لسن  78دنچ 

سلجم هتفه  زاغآ  نوناق و  80زور 

یتاجنروپ یفطصم  / یگدنز دیما و  غارچ  80نوناق ؛

یقلاخ یلع  / نم نیمزرس  راکشآ  دایرف  81نوناق ؛

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / نوناق ياه  82تسد 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  84تلحر 

عراز هبوبحم  / دادرخ اب  84عادو 

یتاجنروپ یفطصم  / رثوک دالیم  85نراقم 

يدمحم سابع  / تسا یلاخ  ردپ  88ياج 
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هدازرکاذ نیسحدیس  / دناسر نامسآ  هب  ار  ام  90وا ،

يداب تهزن  دادرخ / همین  زا  جرف  91راظتنا 

یقلاخ یلع  /؟ مینک هیرگ  ارچ  تسین ؛ یسک  وت  زا  رت  94هدنز 

نیدلاردب مظاکدمحم  / دوب نیگنس  97ربخ ،

یبوقعی یقن  / یتفرگ يزاب  هب  ار  دیشروخ  تیثیح  هک  يدوب  98هراتس يا 

يریما نیسح  / ...اما تفر ، 99ینیمخ 

يدارمیلع هیسنم  / الاح و  ...100

یبوقعی یقن  / وت گوس  بش  101رد 

یبوقعی یقن  / هدروخ كرت  101ضغب 

يربهر هب  هنماخ يا  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  103باختنا 

نیدلاردب مظاکدمحم  / بالقنا نابل  رب  103دنخبل 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / 104نابغاب

دادرخ هدزناپ  نینوخ  105مایق 

عراز هبوبحم  / هسامح دلوت  105زور 

يدمحم سابع  / دوش ریگارف  بش ، 106میتساوخن 

يدابآدوواد هموصعم  / میدش زاغآ  دادرخ ، هدزناپ  108اب 

هداز حیبذ  هرطاف  / دننازیرگ بآ  زا  اه  109شافخ 

تسیز طیحم  یناهج  111زور 

یتاجنروپ یفطصم  / تعیبط هب  دهعت  111زور 

یتمعن اتیزر  / دننک یم  رهق  112اهوتسرپ 

هدازرکاذ نیسحدیس  / دمهف یم  114نیمز ،

هداز حیبذ  هرطاف  !/ میا هدیرفآ  هچ  ام  هدیرفآ يا ؛ هچ  115وت 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / نکش نوناق  ياه  116تسد 

يریشمش هللا  حور  / نک 117گنرد 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  118تداهش 

نایلیلخ يدهم  / رثوک هعرج  118کی 
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عراز هبوبحم  / تسین ربص  زج  120هراچ يا 

يدمحم سابع  / تسا هتسکش  نامز  123يولهپ 

یتمعن اتیزر  / سای یلاخ  124ياج 

یقلاخ یلع  / ناوج دیشروخ  125بورغ 

یجیهم هبادوس  / دیکچ ورف  هرطق  هرطق  126دیشروخ ،

هدازرکاذ نیسحدیس  / یناراب هجهل  یجرش ؛ 128ياوه 

يریما نیسح  / تسا راقفلاوذ  مالسلااهیلع ، همطاف  129هیرگ 

هداز حیبذ  هرطاف  / مراد 130تیاکش 

یتاجنروپ یفطصم  / سوناف 130هدیصق 

عراز هبوبحم  / 133نافوت

يدمحم سابع  / تسین یمیمص  مالسلا  هیلع  یلع  اب  سک  134چیه 

یتمعن اتیزر  / یتشهب خرس  بیس  134وت ،

یجیهم هبادوس  / تشادرب ات  هک  136یتماق 

یتمعن اتیزر  / هنشت ما ؛ 137هنشت 

يریدن هیقر  / یتیب ود  137دنچ 

رورسم بنیز  / هچوک ياوه  138رد 

نارمچ یفطصم  رتکد  139تداهش 

عراز هبوبحم  / درگنسوس ناتسرامیب  139رد 

نایلیلخ يدهم  / دیشروخ ات  كاخ  141زا 

يداب تهزن  / هدیپس 143رّشبم 

نیدلاردب مظاکدمحم  / نارمچ ریلد  ياه  144ماگ 

یجیهم هبادوس  / دوب مرگ  نارمچ  ياه  هناش  هب  نانبل ، تئرج  145همه 

نایبیبح هّللا  حور  / حلاص 146درم 

يریما نیسح  / داهج ياهرگنس  ات  سیردت  یسرک  147زا 

رورسم بنیز  / يدوب قشع  هلیبق  زا  148وت 

يدارمیلع هیسنم  / قشع 149ياناد 
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(« جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب  » مهار رد  مشچ  نم  ار  152وت 

عراز هبوبحم  /؟ تسیچ اه  لد  ینادرگرس  152فیلکت 

يدابآدوواد هموصعم  / ما یباتفآ  ینامسآ  153گنتلد 

یتاجنروپ یفطصم  / مرظتنم 154نم 

یجیهم هبادوس  / تسا هدنز  وت  ياه  سفن  زا  155نیمز ،

عراز هموصعم  / دنهار هب  مشچ  نامز ، 157نیمز و 

یتمعن اتیزر  / 158همان

یجیهم هبادوس  / دنک عوجر  ام  هب  ناراب ، هک  دینک  160اعد 

یتمعن اتیزر  / نیس 162نیمتفه 

يریدن هیقر  / تندمآ 164لقن 

یتمعن اتیزر  / وت 164راظتنا 

یتمعن اتیزر  / 166سردایرف

زکرم 167هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


هرامش 97 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 97

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

عراز هبوبحم  / شتآ هن  هاوخب ، رتسکاخ  ارم 

، میسن زامن  هب  اه  گرب  .درک  یم  وت  بوذجم  ارم  تخرد ، موس  هخاش  هتسدلگ  زا  هک  دوب  ینشور  ناذا  كریجریج ، يادص  بشید ،
قیفلت مهرد  زیچ  همه  هن -  هن -  ار -  وت  تخرد ، هن -  ار - ، تخرد  وت  يدرک -  یم  ناروـف  اـه ، هشیر  رد  وـت  دـندوب و  هتـسب  تماـق 

اب یهباـشت  هچ  ار  لاـصو  تسا و  شتآ  اـب  یبساـنت  هچ  ار  قشع  وـت ! نیمه  تخرد  يدوـب و  تخرد  ناـمه  وـت  مناـمگ  دوـب -  هدـش 
وت تمس  هب  یمک ، عافترا  ات  زج  میاه  هلعش  مناوخب و  دوخ  هب  ار  ناگدید  هظحل ، ره  مهاوخ  یمن  دنسپم ! شتآ  زگره  ارم  نتخوس !؟

مـضه دوخ  رد  ار  شتآ  هک  هاوخب  رتسکاخ  ارم  .دور  رتارف  دوخ  دودحم  هریاد  زا  هک  ما  هدیدن  ار  یـشتآ  چیه  دـشاب ! هتـشادن  دوعص 
! مشاب تقشاع  اعدا  یب  مشاب و  هدرک 

وت تیدوبع  ناتسآ  رد 

لاصو سردآ  دشاب و  دـلب  ار  غولب  یناشن  هک  وت  زج  تسیک  درب ؟ یم  وس  مادـک  هب  ارم  مایا ، رذـگ  نیا  اه و  هظحل  روبع  نیا  انابرهم !
؟ یناریح یگتشگرس و  يادتبا  ای  تسا ، عقوت  يدنمزآ و  ياهتنم  نتساوخ ، ار  وت  وت ، زا  دنادب !؟ ار 

ناتـشگنا اب  بوخ  مدرک و  عمج  ار  ناـشیاهرپ  زا  یتشم  راـب  کـی  .دـنروخ  یم  مسق  ار  وت  روضح  دوخ ، ندز  لاـب  ره  اـب  ناگدـنرپ ،
رورم اب  کنیا ، .مداد  یم  تداهـش  وت  تینامحر  هب  نم  و  دـندرک ! یم  سمل  ارم  اهرپ  هن -  ار -  اـهرپ  نم  ناشمدیـشیدنا ! مبوذـجم ،

هدیـسر دوهـش  هب  رهاوظ ، نیرت  هداس  رد  ما و  هدرک  سمل  روضح ، نیرت  قلعت  یب  رد  ار  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  اه ، هیناث  نآ  تذـل 
.دشاب هتشاد  موادت  نامقایتشا  ياه  هلعش  هک  هد  راب  تتیدوبع  ناتسآ  هب  ار  ام  یناشن ! نیرت  مولعم  يا  سپ  .ما 
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رورسم بنیز  / رهِم ِمیسن 

؛ دوش یم  ییاهنت  ِتخس  ياه  هظحل  روبع  هاگرذگ  لد ، یتقو 

، هودـنا رد  هتفر  ورف  ِروجنر  ِلد  زا  دـیما ، یتقو  دوش ؛ یم  هانگ  یهابت و  هچیزاـب  دـهن و  یم  ورف  ار  شیوخ  میرح  تمرح  بلق ، یتقو 
؛ ددنب یمرب  تخَر 

؛ دروخ یم  تسکش  مهَو و  دیدرت و  تسب  ُنب  هب  هتفران ، هتفر و  ِهار  رازه  یتقو 

هرمث توخن و  رورغ و  بادرم  رد  ندز  اـپ  تسد و  تورث ، رد  تباـقر  دوش : یم  نارود ، هتـشگرس  ِناـسنا  ...ِبولقلا » نئمطت   » یتـقو
یتقو ترـسح ؛ تلفغ و  رد  ندـنام  تمارک  تزع و  هلفاـق  زا  ندـناماو  تعیرـش و  تقیرط  تقیقح و  ِقیرط  زا  ندـش  رود  شـشوک ،
نامز هدـنبیرف  کیرات و  ياه  نالاد  هب  دناتـس و  یم  ناسنا  زا  رارق  مارآ و  شخب ، شمارآ  رهاظ  هب  ياهدـیحوت  نیا  ِمامت  هب  ندیـسر 

؛ دنهد یم  حیجرت  قوشعم ، نیرت  قشاع  ِقشع  هب  ار  اه  سوه  دنپت و  یمن  تدای  هب  اه  بلق  یتقو  دناشک ؛ یم 

...و هتسشن  نوخ  هب  ياه  مشچ  هتسکش ، ياه  لد  دوش ؛ یم  هتساخرب  ْنامـسآ  هب  هتـسخ  ياه  تسد  هاگـشیاین  تهاگرد ، ِزبس  جارعم 
زا زاورپ ، ات  دزوب  ترهم  زا  یمیسن  دنهاوخ  یم  دنراد و  یقمر  كدنا  زونه  اما  دنا ؛ هدرب  دای  زا  ار  زاورپ  هک  هتسب  نینوخ و  ياه  لاب 

! دنریمن دننامب ، هدنز  دنهاوخ  یم  دنریگ ؛ رس 

يزاین زار و  هنافراع و  یگدادـلد  هنامیمـص ، ییاوجن  زا  دوش  یم  راشرـس  یگدـنز ، هظحل  هظحل  ...و  دـبای  یم  انعم  قشع ، هاـگ ، نآ 
.هناقشاع

يریدن هیقر  / يا هتشاذگ  مناهد  رد  وت  هک  تسا  ییامرخ  هّللا » ناحبس  »

؟ مناوخب مان  مادک  اب  ار  وت  ادنوادخ !

مامت زا  تا ، ینابرهم  .دجنگ  یمن  اه  هژاو  راصح  رد  تتفوطع  فطل و  تا ، ییاناوت  تشناد ، .دـننام  یم  زاب  تفاوط  رد  اه  هژاو  همه 
.دوش یم  وحم  تا  یگنارک  یب  رد  تانئاک ، کچوک  هدودحم  تسا و  زیررس  ملاع  ياه  هرد  اهایرد و 
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.ییادزب مماک  زا  ار  تشهب  زا  طوبه  یخلت  ات  يا  هتشاذگ  مناهد  رد  وت  هک  تسا  ییامرخ  هّللا ،» ناحبس  »

.يروآ یم  نوریب  یهاوخایند  یتسرپ و  هناگود  هاچ  زا  ارم  نآ ، اب  هک  تسا  ینامسیر  هّللا ،» الا  هلا  «ال 

یم ریـسا  هانگ ، لاـگنچ  رد  ار  مدوجو  میآ و  یم  دوخ  هب  هک  تقو  نآ  دزو ؛ یم  ما  يراسمرـش  رب  هک  تسا  تکربرپ  یماـن  راـفغ ،» »
.منیب

.ینآ رایع  مامت  قادصم  وت  هک  یمان  تسا ؛ هتخیمآ  شتآ  كاخ و  داب و  بآ و  اب  لیمج ،» »

؛ دشاب هتشاد  ار  ما  یسک  یب  ياوه  دراذگناو و  دوخ  هب  ارم  هک  تسه  یسک  هشیمه  ینعی  ّیح ،» »

.دشاب ما  یگدناماو  دیما  دناشنب و  ورف  ار  ما  يدنمزاین  دناسرب ، تیاده  هارهاش  هب  ار  ما  یهارمگ 

یـضاق  » وت یتقو  دنک ؛ یم  زیربل  شخب ، مارآ  یـسح  اب  ار  محور  ياهألخ  دنز و  یم  دـنویپ  یگدـنز  هب  ارم  هک  تسا  يا  هژاو  دـیما ،
.يوش یم  تاجاحلا »

تسوت دنمهوکش  مان  هّللا ،» »

باوبالا و حاـتفم  ار  وت  اـهنت  مزیرگب و  وت  يوس  هب  راوازـسان ، هچره  زا  نم  اـت  يا  هداـهن  دوخ  رب  دوخ  هک  تسا  یبقل  اـیالبلا ،» عفاد  »
.مناوخب بابسالا  ببسم 

، دـباعم مامت  رب  دنـشاب و  وت  سدـقم  میرح  طقف  اـت  ینازرل  یم  ار  كورتم  ياـه  بلق  نآ ، اـب  هک  تسا  دنمهوکـش  یماـن  هّللا »  » و ... 
.دننک تاهابم 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  !/ رون يا 

ار وت  هنوگچ  .تسا  هدرک  ناشناشیرپ  منورد ، شکرـس  رورغ  هک  تسا  يا  هتـسسگ  مه  زا  تارطاـخ  قاروا  زا  رپ  مناتـسد ، مناـبرهم !
!؟ ماوت هوکشاب  هاگرد  زیچان  هرذ  نیرتریقح  هک  مناوخب 

همه نیا  زا  دوش  اهر  دزیوایب و  شنـشور  قیرط  هب  ار  شناتـسد  هک  رون ، زا  رتاهبرپ  يزیچ  هچ  ار  بش  هلفاق  هدز  تملظ  رونلا ! رون  اـی 
؟ یکیرات

ياه هظحل  باتش  رد  مکچوک ، بلق  هک  منک  هچ  اما  تسوت ؛ هاگرد  ردقم  هچنآ  ره  راوازس  نم  ییاه و  نیرترب  هتـسیاش  وت  منابرهم !
.دیاشگ یم  یشک  ندرگ  یساپسان و  هب  نابز  لوجع ،

! مور یمورف  مسْفَن ، ياه  هتساوخ  بادرم  قمع  رد  موش و  یم  هابت  نایسن  تلفغ و  راصح  رد  هک  منک  هچ 
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مهاوخ یم  ار  وت  وت ، زا 

.تسا تیاده  قیرط  هک  رون  يابیز  مان  اب  تساه ؛ قشمرس  ِنیرتابیز  هک  میحر  نامحر و  يابیز  مان  اب  مناوخ ؛ یم  ار  وت  ایادخ !

.تسا هدوبن  ینامرفان  زج  يزیچ  ما ، یگدنز  هشوت  هر  هک  دنچره  ینم ؛ زاین  ِیمامت  وت  هک  مهاوخ ، یم  ار  وت  وت ، زا 

ُعَْطقَأ َْفیَک   » اما میاه ] يدـب  همه  اـب   ] منم نم ، هک  یلاـح  رد  تمناوخب ؛ هنوگچ  اـَنَأ ؛ اـنَأ ، َكوُعْدَأ َو  َْفیَک  هک  مناد  یم  دوخ  یهلا !
[. ینم يادخ   ] وت هک  یلاح  رد  منک ؛ عطق  ار  وت ] هب   ] مدیما هنوگچ  َْتنَأ ؛» َْتنَأ ، یئاجَر َو 

يدارمیلع هیسنم  / وت طقف 

« ...ْروُّنلا ِروُّنلا    ِ هّللا ِمِْسب  رونلا ،   ِ هّللا ِمِْسب  »

؟ مبایرد ار ، تا  ییابیز  همه  هراب -  کی  مََبل -  هب  ندیوارَت  اب  یناگژم ، ِكوان  ینآ و  هب  هک  میوگب ، هچ  لاح 

.دوش یم  هدنک  نیمز  زا  مدبلاک  مامت  کنیا ، رابب ؛ انامسآ !

.دنکش یم  نم  ِتماق  هظحل  هظحل  وت ، اب  ما  هناقشاع  ياوجن  ره  اب 

.متسین راگنا  موش و  یم  رت  گنر  یب  مرب ، یم  وت  كربتم » يامسَا   » زا یمان  ره 

ِناصقر ِناماد  هب  دـنزیوآ ، یم  لاگنچ  دـنروآ و  یمرب  هجنپ  كاخ ، ِلد  زا  هک  دـنا  ینیمز  ياـهزاین  نیا  ما ، هراـبود  ندـش  ادـیوه  اـت 
؛ درک دیاب  ربص  و  ارم ، دنَـشِک  یم  نییاپ  دبنج -  یم  داب  رد  قَرَو  قَرَو  راهب ، گرب  زا  رتاهر  ما ، شیاین  ِیتشهب  ِمیـسن  رد  هک  متدابع ،

.درک دیاب  ربص  رگید ، یناذا  ات 

...وت نم و 

.مشابن ات  نک  یمحر  دنا ؛ « دُونََکل ِهِّبَِرل  اه ...«  ناسنا  اراگدیرفآ !

.دنوش یم  گرتِس  ناهانگ  تلازیال ، تمحر  ِرابیوج 
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«. ...ْدیرَْولا ِْلبَح  ْنِم  َکَیِلا  ُبَْرقَا  اَنَا  : » ییوگ یم  هک  یماگنه  ینک ، یم  مرطاخ  هدوسآ 

؟ زگره موشن  مگ  هنوگچ  مسرپ : یم  وت  زا 

«. ْمُکْرُکذَا ینُورُکُذا ، : » یناوخ یم  ملد  ِشوگ  رد  وت  و 

.دساره یم  راگزور ، ياهالب  هکچ  هکچ  زا  تسا و  یلیِس  شیارب  مه  يا  هرطق  هک  مراد  ار  يروم  ِلاح 

.دشخب یم  ییاهر  هودنا ، ترسح و  باقرغ  زا  دزاس و  یم  ناهن  راکشآ و  یفاطلا  رد  قرغ  ار  وا  تتمحر ، جاوم  يایرد  هک  ییوت 

لد هبلک  قاور  رب  ایادخ !

...تسین سک  چیه  ِمان  وت  ِمان  زج  هب 

عراز هموصعم  !/ نیرت نابرهم  يا 

.تسوت ِنآ  زا  شیاتس  یندوتس و  قیال  وت  اهنت  هک  دنادب  ات  نک  اطع  نشور  شنیب  مریگ ، نیمز  لقع  هب  یهلا !

، وت ددـم  یب  مناد  یم  هک  اـمرفم ؛ نوریب  دوخ  صاـخ  تیاـنع  هریاد  زا  نکم و  مورحم  تباـسح ، یب  فـطل  زا  ارم  نیرت ! ناـبرهم  يا 
.دوب دهاوخن  ماود  هظحل  کی  ارم  وت ، تیامح  یب  دتفا و  یمن  ورف  یگرب 

قلاخ يا  .هدرک  ما  هبیرغ  تحلاص  ناگدـنب  راید  رد  هدیـشک و  دـنب  هب  ار  میاـپ  هک  تسا  تلفغ  نیا  سفن ، ياـه  شهاوخ  موجه  رد 
ار محور  دیرفآ ، ارم  نوچ  یفرگـش  دوجوم  زیچان ، كاخ  زا  هک  يدـنمتردق  ناتـسد  نامه  تیقالخ  هب  نادواج ! يابیز  يا  ییابیز و 

تبحم يامرگ  دریگ و  یم  مارآ  لد ، هک  تسوت  نابرهم  ناتـسد  هیاس  رد  اـهنت  نک ؛ رتاـبیز  تحیبست  توارط  دـمح و  تفاـطل  هب  زین 
.دنک یم  ینابغاب  ینامداش ، تیاضر و  گرب  خاشرپ و  تخرد  هب  ندیشک  دق  ات  ار  مدیما  ِکچوک  لاهن  هک  تسوت 

تا يرود  توـهرب  رد  نیا  زا  شیب  دـبایزاب و  ار  شا  هدـشمگ  بوـبحم  هک  ناـباتب  ناـنچ  نآ  قاتـشم ، بلق  نیا  هـب  ار  تهاـگن  روـن 
.دنامن نادرگرس 
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( هولصلا یلع  ّیح   ) زبس جارعم 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / تسا ناراب  يادص  نیا 

.تسا ناراب  يادص  نیا 

.دنک باریس  ار  هدیکشخ  ياه  تشد  دهاوخ  یم  هک  تسا  ناراب  يادص  نیا 

.دهد هرابود  یناج  اه  هزبس  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  ناراب  يادص  نیا 

.دهد هیده  نامک  نیگنر  نامسآ ، هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  ناراب  يادص  نیا 

.دشخبب توارط  هدرمژپ ، ياه  لگ  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  ناراب  يادص  نیا 

.دنامن یقاب  بارس ، زا  يدر  دهاوخ  یم  هک  تسا  ناراب  يادص  نیا 

.دوش راشبآ  دهاوخ  یم  هک  تسا  ناراب  يادص  نیا 

َّیَح تسا ، ناراب  يادص  نیا ،

.هولَّصلا یَلَع 

یجیهم هبادوس  / هلبق هب  ور 

.دنراچان دش  دمآ و  زا  هک  تسا  يا  هنالولم  ياه  سفن  اهنت  هدنام ، رگا  ییادص  .دنا  هداتفا  اپ  زا  هتسخ ، ياهاعد 

ارم دنزیمآ و  یم  دیشروخ  یخرس  اب  سانشان ، یمغ  رد  روبجم ، ياه  هتشذگ  مامت  هک  اه  بورغ 
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، میاه ضغب  نتـسکش  رد  زاجعا ، ياه  هژاو  نآ  رد  ات  موش  یم  زامن  هچراپکی  مریگ و  یم  شود  رب  ار  میاه  یگنتلد  دنور ، یم  هناشن 
.موش ریهطت 

زیگنا مغ  ییانحنا  هب  یمخز ، ياه  عوکر  رد  هک  يزامن  رداچ  دنوش و  یم  هدجـس  میاه ، کشا  دنتـسیا و  یم  هلبق  هب  ور  میاهوزرآ ،
.شیوخ لجاع  يافش  يارب  دسانش  یمن  ار  یسک  ادخ ، زا  ریغ  دسر ، یم 

؟ یهایسور همه  نیا  اب  منک  هچ 

.جاتحم مدنموزرآ و  اه ، شزاون  مامت  زا  شیب  ار  تتمحر  شوغآ  ایادخ !

؟ زارد رود و  ياهوزرآ  یهایسور و  هانگ و  همه  نیا  اب  منک  هچ 

؟ ور شیپ  ِیگدنز  ِهرگ  رد  هرگ  اب  منک  هچ 

.رات ياه  بش  ِناراـب  هراتـس  باـتهم و  ِریرح  سنج  زا  ییادـص  تسین ، ینینط  نحل و  چـیه  هیبش  هک  ییادـص  مگنتلد ؛ ار  وت  يادـص 
.ینتفای تسد  يوزرآ  دیما و  رون و  زا  راشرس  ییادص 

.كانمن ینتشونان و  دنا و  عونمم  هک  ییاه  یگنتلد  تفگ ؛ ار  یمخز  ياه  یگنتلد  دوش  یم  وت  اب  طقف 

.مشاب راپسهر  وت  ياه  هناشن  ریسم  رد  هکنآ  زج  مناد ؛ یمن  نتفر  هار  نم  .نکن  اهر  زگره  ار  متسد 

مراد تباجا  هب  مشچ 

منک یم  همزمز  شیوخ ، ياوزنارپ  ییاهنت  رد  هاگ ، یب  هاگ و  هک  یموصعم  ياه  هیآ  نینط  وت ؛ ياه  هژاو  يادص  هب  مشوخلد  ایادـخ !
میاه کشا  هک  هاگ  نآ  دـنوش و  یم  یحو  ما  یگنتلد  ياه  هناش  رب  هک  ییاه  هیآ  دـنوش ؛ یم  ملد  ياورنامرف  زبس ، ییاهرارکت  رد  و 

.دنهد یم  هدژم  رتدنلب  ییانشور  هب  ار  مهاگن  يوسروک  غورف  دننک ، یم  يراج  ار 

.دنا هداد  هدعو  اهراب  يدبا ، ِتیفاع  هب  کیدزن ، رود و  ِيزارفارس  هب  ارم  وت ، ياه  هروس 

مشچ نم  .يراد  رطاخ  رد  ارم  وفع  ششخب و  ياّنمت  يونـش و  یم  مروایب ، بل  رب  هک  یجنک  تلزع و  ره  رد  ار  مدوبک  ياه  هثاغتـسا 
.متباجا هار  رد 
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مالس حبص و 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / طاشن غّلبم 

.دوش یم  هداد  عاجرا  حبص ، هب  یقرواپ ، رد  ناسنا ، تالاح  نیرتهب  دوش و  یم  زاب  لیاضف ، باتک 

یم هتسش  حبص ، همشچ  یلالز  رد  طقف  هرمزور  یگریت  .طاشن  یبوخ و  هچره  زا  یندشن  مامت  هتسراو ، هتسارآ و  تسا  یغّلبم  حبص ،
.دوش

نکش بش 

.میسر یم  قشع  زا  یگنشق  زرط  هب  ام  دوش و  یم  هتفرگ  رس  زا  ییابیز ، دزو ، یم  هک  حبص 

.مینیچب نامسآ  حبص ، تخرد  زا  بترم  میهاوخ  یم 

.دیاشگ یم  یکی  یکی  ار  اهژد  تسمرس ، یحتاف  نوچ  مدحبص ، هک  یتقو  تسین ؛ یگدنز  هار  ِرس  یلکشم  چیه 

.دنز یم  هرگ  شلزغ  ياه  لاب  يدیپس  هب  ار  یگدز  هودنا  هک  تسا  داش  ریواصت  شامق  زا  حبص ،

.دنکش یم  ار  سأی  بش  ِنشخ  يادص  حبص ،

راهب منرت 

ِتقو ره  .دود  یم  تانئاک  ناگر  رد  باتفآ ، يادص  .دیادز  یم  ار  رهـش  يور  هتخیر  باوخ  دیـشروخ ، ِناتـسد  تسا و  هدـش  حـبص 
نیا زا  بش ، ات  میریگب و  نامدحبص  باتفآ  هب  ور  ار  اه  مشچ  مییایب  .دوش  یم  منرتم  راهب  کشجنگ و  شا ، حبـص  اب  دشاب ، هک  لاس 

.مینک هریخذ  شمارآ 
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: سیونریز

.دروایب غارچ  غورف و  رعش  نابرهم ، لد  يارب  دسرب و  هار  زا  حبص ، ات  هدش  هتخود  رد  هب  ام  هاگن  - 

.تسا قشع  حبص ، تالوصحم  هدمع  - 

.تسا یتشهبیدرا  ياه  هدنخ  زا  هدنکآ  عولط  مالس ، - 

.دسرب قاشع  هگلزنم  اه و  لد  هب  ات  دوش  یم  در  حبص  ياه  هچوک  شکرمک  زا  رون ، - 

.دناوخ یم  دیپس » ، » دوخ ياه  لزغ  اب  هک  تسا  يرعاش  حبص ، - 

.دنوش رپ  فعش  زا  ات  دنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اه  لیبنز  هک  ادص  نیرت  مرن  اب  تسا  يدرگ  هرود  حبص ، - 
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( سدقم عافد  نادیهش  ياپ  هباپ  ) اه قیاقش  اب 

يدابآدوواد هموصعم  / دوش يراج  تایح  نوخ  نطو ، ياه  گر  رد  ات  یتفر 

دهد یم  ناشن  تشگنا  هب  ار  تنامشچ  ریـسم  باتفآ ، دناکت و  یم  هدنرپ  نامیاه ، هناش  رب  ار  تبیرغ  چوک  نامـسآ ، هک  تساه  لاس 
.دیرگ یم  و 

هناخدور رد  دیـشروخ  نشور  ساکعنا  وت  .دننک  یم  هیوم  رایـسب ، ياهزیرکاخ  رب  ار  تنهاریپ  يوب  اهداب ، يا و  هتفر  هک  تساه  لاس 
.يا هسامح  خرس  ياه 

.دورس یم  نافوت  تهاگن ، تشون و  یم  ایرد  تلد ،

رمک زواجت ، ياه  هیناث  بارطـضا  رد  هک  تفر  یم  رهـش ، دوب و  هدرک  هایـس  ار  اه  هرجنپ  امرـس ، ياه  سفن  هک  ماگنه  نآ  یتساخرب ؛
.دش يراج  یگدنز  نوخ  نطو ، ياه  گر  رد  تراوتسا  ياه  مدق  اب  یتساخرب و  .دنک  مخ 

! نک اعد  نام  یمخز  ياه  لاب  يارب 

.مونش یم  اهرگنس  اه و  لاناک  هرجنح  زا  ار  تیادص 

.يراک یم  دنخبل  ار  كاخ  يراذگ و  یم  رس  تشپ  ار  تبالص  ياه  هداج  هناش ، رب  هیفچ  ندرگ و  رب  كالپ  تمنیب ، یم 

میا و هدنام  ام  .یبادرم  كاخ  نیا  میا و  هدنام  ام  کنیا ، يدیدرونرد و  اه  نیرترود  ات  ار  قشع  نامسآ  ناراب ، هراتس و  باکر  رد  اپ 
.رتسکاخ ياهربا  هفقو  یب  ریثکت 

.دنا هدنام  باتفآ  هناوج و  یب  نامیاه ، لصف  يا و  هدرب  دوخ  اب  ار  اه  ناراب  يا و  هتفر 

.نک اعد  نام  یمخز  ياه  لاب  يارب  وگب و  زاورپ  زا  میشیوخ ، ندنام  سفق  رد  ناوخ  هیثرم  هک  ام  اب 
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تمیاتس یم 

نوخ هب  ياـهرازین  تشپ  زا  .مباـی  یم  ناـشخرد  نیمزرـس ، نیا  راـختفا  یناـشیپ  رب  ار  تماـن  منز ، یم  قرو  هک  ار  رهـش  ياـه  هچوک 
.دنیآ یم  منرت  هب  ار  تخرس  هوکش  نطو ، ياه  هناخدور  منز و  یم  تیادص  هتسشن 

.دجنگ یمن  يراهب  چیه  نامشچ  رد  تهاگن ، تشهبیدرا  تساه و  ناتسهوک  يوربآ  تدنمهوکش ، ياه  هناش  هک  تمیاتس  یم 

هب ار  ملظ  ياه  هیناث  تا ، یسامح  ناتشگنارس  يدرک و  کح  راید ، نیا  خیرات  ياه  هحفص  رب  ار  يدرمناوج  نوناق  هک  تمیاتس  یم 
.هدرک منهج  نیمز ، نادبتسم  ماک 

.يدوب ناراب  هشیدنا  رد  هتسویپ  نارادیپس ، نوچ  هک  تمناوخ  یم 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تداهش رعش 

.میناد یمن  تداهش  زج  يرعش  یگدنز ، زا 

، نوخ قح  رد  دـنراذگب ، مک  رگا  موظنم  ياـه  ملق  .دـننک  هدنـسب  نادیهـش  يارب  زور  دـنچ  هب  اـهنت  رگا  دـنا ، هدرک  اـفج  اـه  میوـقت 
.دنا هدرک  یهاتوک 

!؟ تخانش ار  نانآ  ناوت  یم  اجک  میربب !؟ یپ  نانآ  نتفر  هب  ناماه ، هسفق  رد  باتک  دنچ  ندمآ  اب  میناوت  یم  اجک  ام 

.دندرب شیپ  ار  اه  هچب  تداشر  زا  یکدنا  طقف  اه  نیتوپ 

یگدز نازخ  ربارب  رد  دوب  يزبس  شنکاو  نانآ ، تمه  ياه  هلوک  .دنتـشادرب  ماگ  نانآ  تخانـش  يارب  کیراب ، يرادقم  طقف  اهربعم 
.تشادن نتفگ  يارب  یفرح  ام ، ياه  مشچ  دندوب ، هتفر  نانآ  هک  اجنآ  .زییاپ  ِقافتا  موجه  و 

.دندز یم  اه  هیرگ  دنخبل و  اب  ار  اه  فرح  همه 

.ناش لیمک  ياعد  زا  هدیکچ  ياه  کشا  رب  دنتسه  یبوخ  هاوگ  اهزیرکاخ ،

.ام هتفرن  ياه  ماگ  رب  تسا  یلوات  اهنآ ، زا  دعب  هعمج  ياه  بش 

رعـش هب  ار  تماقتـسا  توافتم ، ياـه  نحل  اـب  ههبج ، رد  هک  ناـنآ  زا  اتفگـش  دـنام و  اـم  ياـه  بل  يارب  ییاـیند ، ياـه  هژاو  اـب  سنُا 
! دندروآرد

.درک یم  لگ  رگنس  هشوگ  راهچ  رد  توکلم ، زا  ییاه  لزغ  دنتفرگ ، یم  تسد  هب  هحلسا  ای  حیتافم  هک  هاگ  نآ 
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.تسا هدنامن  دولآ  کشا  ناگژاو  نیمه  زج  يزیچ  ام ، يارب  دوب و  نانآ  دنخبل  زا  يا  هشوگ  نافرع ، زا  ییایند 

« هیرگ «، » دنخبل  » و هلمح »  » و لیمک » »

هیرگ دنچ  قشع و  هلوک : ِنورد 

يراظتنا مشچ  دص  ْدنام و  یتیبود 

! هیرگ ...دندرگ  یمنرب  نادیهش 

یتمعن اتیزر  / تسوت اب  مدقت ، قح 

درب همانسانش  رب  تسد  دندرک ، راهم  هک  ار  راهب 

تسین يزیچ  هک  لگ  دنچ 

دوش لیوحت  دیراذگب 

هدییور شا  یناشیپ  رب  ادهشلادیس  هزبس 

دنفاکشب ار  تا  ینعم  ات  دنیاجک  اه  هراپمخ 

ادرف دنیاشگب  و 

؟ ادهش هزوم  رد  ار  تیاعد  هچباتک 

دندرک تیادیپ  یتقو 

دوب هدز  گنز  زیچ  همه 

.دیسوپ یم  دز و  یم  گنز  زونه  اج  همه 

؟ دنک ما  يرای  تسه  یسک  ایآ 

يدش نوفدم  هریزج  رد  وت  یتقو  - 

.تسا هتفرگ  ار  ایرد  ِرود  ات  رود  هک  تسا  یکشخ  زا  یتمسق  هریزج ، دنتشون : یم  یفارغج  ياه  باتک 

! یمانوس نزب  جوم 
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تسوت هطرو  شنیرفآ ،

ار تدوخ  زا  دعب  ياه  نابایخ  نک  بارخ 

هدز لژ  تاملک  ياه  هزاس  اه و  باوخ  نتراک  داضت  رد  هک 

دنروخ یم  هطوغ 
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تس یفاک  تا  هدیسوپ  همین  ناتشگنا  ییاتسیا 

! دشکب یکورک  یفداصت ، ياه  فارحنا  يارب  ات 

؛ تسوت اب  مدقت  قح 

داتفا یمن  هار  نوخ  يوج  رگا 

هنشت نابل  هب  ار  ام  مالس  هرطق ، مادک 

؟ دناسر یم  تخرد 

یتمعن اتیزر  / ندش نامسآ 

تسشن یمن  رگنس  هب  هک  يرتوبک  لثم 

تسشن یمن  رتوبک  تسشن  یمن  اپ  زا 

اه ههبج  كاخ  هچغاب  مخش  درَم  يا 

تسشن یمن  رواب  تعسو  هب  یلگ  وت  یب 

ییوت نوقباسلاو »  » هیآ لوزن  نأش 

تسشن یمن  رتولج  وت  زا  تشهب  یتح 

دوب هتفرگ  رگنس  هثداح  وت  نت  تشپ 

تسشن یمن  ردارب  بلق  هب  رگا  يریت 

ندش نامسآ  ار  وت  تسا  كرابم  بشما 

تسشن یمن  ردام  وت  رازم  رس  رگید 

یتمعن اتیزر  / قشع اب  یقاتا  مه 

دوب یقاقَا  زا  رپ  شتخت  يور 

دوب یقاتا  مه  قشع  اب  هک  نآ 
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هدش هتسکش  وا  ناتسد  ِنزو 
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دوب یقارع  اه  مخز  نیا  کبس 

تفرگ بیبط  زا  دنویپ  تقو 

دوب یقالت  هنشت  نامسآ 

هیفچ ِيزاب  جنرطش  يور 

دوب یقاس  تسد  هاش ، ندرب 

یسک نوخ  تشادن  تبثم  يآ 

دوب یقاب  درم  تفر و  یم  حور 

دیرپ باتفآ  ِراتسرپ  بش - 

دوب یقاقا  زا  رپ  یلاخ  ياج 

یتمعن اتیزر  / دیهش ياه  لگ  رطع 

دنا هدش  رس  اه  هیناث  یه  وت  دعب  یتفر و 

دنا هدش  رگید  تلاح  بکترم  اه  هچوک 

توکس ناهنپ  بش  یمیتی  نان  اب  وت  یب 

دنا هدش  رتوبک  دنتفرگ و  لاب  اه  هجوج 

تسشن هچوک  رس  هب  هلال  لگ  يا  وت  مسا 

دنا هدش  رب  زا  همه  اه  ناسر  همان  لقاال 

دش و كورتم  هزوم  وت  همان  تیصو 

دنا هدش  رغال  هدروخ و  كرت  هک  یفورح  هچ 

دوب هچ  هراومه  وت  يایرد  تعسو  زا  ممهس 

دنا هدش  رَت  ملزغ  ياه  هیفاق  یکدنا 

هرامش 97 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


دنیآ یمرد  هک  تسا  یتاملک  رفک  رعش ،

دنا هدش  رپرپ  هک  تسا  يدیهش  ياه  لگ  رطع 
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نوتیز مخز 

نیدلاردب مظاکدمحم  / تسا کیدزن  حبص ،

کی اه ، يرظن  گنت  اه و  تیدودحم  زا  روجنر  .يا  هدـنز  شخبافـش ، تایآ  اب  هنیک ، ياهداب  شتآ  هجنکـش  هنامز و  ربج  زا  هتـسخ 
.للم نامزاس  یتوافت  یب  تمس  هب  یشاپ  یم  یخلت  دنخبل  یتسیا و  یم  تزع  ِيادنلب  رب  هنت 

.تسا هار  رد  هک  دنیوگ  یم  يزوریپ  زاونلد  دورس  زا  هراپ ، هراپ  ییولگ  اب  هک  مرگن  یم  ار  تیاه  نوتیز 

.تسا هدز  همیخ  وت  رانک  هک  بش  همه  نیا  زا  تسین  یساره 

تـسا کیدزن  حبـص ، .ینتفکـش  لصف  هب  ندیـسر  يالقت  رد  تسا ، للم  نامزاس  شرگید  مان  هک  گنر  نیرت  هایـس  زا  كاـب  یب  وت ،
.وت يارب 

.دنشک یم  رس  هفاکسن  دنا و  هدیمل  یشومارف  ِناملبم  رب  هک  رطاخ  هدوسآ  نادرم  يارب  داب  مارح  یلصف  راهب ،

دنزاس راک  تیاه ، گنس 

.تسوت میلقا  رد  یپ  رد  یپ  ياه  تداعس  ِبوذجم  تشهب ،

.تسا يراج  تیاه  هچوک  سپ  هچوک  رد  تداهش  هشیمه  تسا ، موسرم  تناناوج  نیب  رد  تشهب  دای  ات 

لباقم داب  رتشیب  نیا  زا  ایند  یگریخ  تسا ؛ هدمآرد  هقدح  زا  تتسد  هب  گنـس  ناکدوک  يور  هبور  ناراتفک ، ياه  هلولگ  ياه  مشچ 
.تزاسراک ياه  گنس 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنش هس 

دادرخ 1386  1

لوالا 1428 يدامج   5

May.2007.22

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تدالو 

نایلیلخ يدهم  / هرجنپ کی 

هرجنپ زور ، ره  هک  تمـصع ؛ يوناب  تیالو و  ِباتهم  وس : نآ  تلاسر و  ِباتفآ  یکی ، رد  .هناخ  ود  دجـسم ، کـی  دوب ؛ یبنلادجـسم 
.دندوب لدشوخ  باتفآ ، هیاس  رد  دندوشگ و  یم 

(1) «. ...تساجنآ رادلد  هک  تساجنآ  یلدشوخ ، هیام  »

« مشاه ینب   » هلحم رد  رورُـس  روش و  ياوآ  هک  زامن ؛ رب  هداتـسیا  بارحم ، رد  باتهم ، دوب و  رفـس  رد  باتفآ ، .تشذـگ  یم  نایلاس  و 
.دیسر هار  زا  اونین  ریفس  دیچیپ و 

یلص مرکا  لوسر  .دومن  يو  رب  ماجرف  ات  ار  بنیز »  » تشونرـس دیدرگ و  لزان  وا  رب  یحو ، كدصاق  تشگزاب ، رفـس  زا  ربمایپ  نوچ 
«. مراذگ یم  بنیز  ار  وا  مان  ناج ! همطاف  : » دیشک شوغآ  رد  ار  دازون  هلآ ، هیلع و  هللا 

هب رتشیب  دنچره  دیپت ؛ یم   (2) شیوخ بنیز  ياوه  رد  شلد  ربمایپ  تسیرگ ! مارآ  تسیرگن و  بنیز  هرهچ  رب  راب -  رگید  هاگ -  نآ 
.دید یم  نامز  هنییآ  رد  شمتام -  هودنا و  مامت  اب  ار -   (3) مالسلا هیلع  یلع  ِتنیز  دیشیدنا و  یم  هدنیآ 

ص:16

.بیغلا ناسل  ترضح  - . 1
.دوب هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رتخد  بنیز -  ِدای  مان و  ِیعادت  اب  يراذگ ، مان  نیا  دندقتعم : یخرب  - . 2

.تسا ردپ  ِتنیز  رویز و  ِموهفم  هب  بنیز » - . » 3
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ربص مخز و  تنیز و 

نادـنزرف نابل  زا  ار  يداش  دـنخبل  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـندروخ ؛ مقر  کیاکی -  اه -  هثداح  ربماـیپ ، تلحر  زا 
تبیـصم اب  یکدوک ، ناوا  زا  بنیز ، ...ات و  ...دُرب  ورف  هاکناج  یهودنا  رد  ار  شیوش  مالـسلااهیلع و  همطاف  درتسمالـسلا و  هیلع  یلع 

مخ رمک  ایالب ، راب  ریز  زگره  اما  درک ، وخ  نینچ ، ییاه  جنر  اه و 

ارهز ِتنحم  رگم  دنرادیاپان ؟ نینچ  ناش  قاثیم  رد  نامدرم ، ارچ  هک  دیشیدنا  یم  دوخ  اب  دید ، یم  اه  متـس  نیا  هک  هاگ  نآ  .درکن و 
رهب زاهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نت  هراپ  هناخ  رب  تعامج ، داـیرف  مشخ و  جاوما  نیا  سپ  تسین ؟ ربماـیپ  رازآ  مالـسلااهیلع ،

دجـسم هب  شرابجا  هارکا و  هب  ناس  هچ  دنناوخ ، یم  ربمایپ  شناد  رهـش  هزاورد  مدرم و  يالوم  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  و  تسیچ ؟
؟ دنناشک یم 

رد ار  شیاه  کشا  دیاب  مالـسلااهیلع  بنیز  دیاش  تفگ ! یمن  چـیه  یلو  تفـشآ ، یمرب  ردـپ ، نوچ  دـید و  یم  ار  اهنیا  همه  يرآ ،
! تشاد شیوخ  يورارف  قاِرف ، زا  رگید  یلصف  اریز  تشابنا ؛ یم  هنیس  رد  ار  شیاه  مغ  هدید و 

« هملعمریغ هملاع  »

ینامسآ هرفـس  لوزن  ِناتـساد  ردپ ، يرامیب  تیاکح  دندناوخ ؛ ثیدح » يوار   » ار وا  هک  دوب  صخاش  نانچ  شترـضح  یملع  ِدنـسَم 
(1)  . ...و ردارب  دالیم  تشذگرس  ردام ، يارب 

وا .تخومآ  یم  نآرق  یعرـش و  ماکحا  ار ، نانز  دندوب ، هفوک »  » رد ردپ ، اب  هک  هاگ  نآ  دیـشوج و  یم  شناج  همـشچ  زا  ملع ، ِلالز 
.دزاس يراج  نابز  رب  نارود ، ناگشیپ  متس  زا  یمیب  چیه  یب  ار ، دوخ  نیشتآ  يدیشروخ و  ياه  هبطخ  ات  درک  یم  اّیهم  ار  شیوخ 

دوب مالسلااهیلع  بنیز  تایح  زا  هصرع  کی  طقف  البرک 

ِتولخ رد  ردپ ، هنابیرغ  ياه  همزمز  نوچ  یهلا ، هاگرد  هب  شعرـضت  ردام و  ياهزامن  روآدای  شزامن ، دوب ؛ یقُّتلا » ُلهَا   » شترـضح
! رس یب  ياه  لخن  تولخ  ِییاهنت  ییاهنت و 

مینک یم  دودحم  ...و  ماش  ياهرفس  نیسپاو و  ِعادو  اروشاع ، زور  رد  اهنت  ار ، مالسلااهیلع  اربک  بنیز  ِتمظع  هوکـش و  ارچ  یتسار !
کی زا  هصرع  کی  طقف  طقف و  البرک ، نادیم  میزاغآ !؟ یم  شترضح  تیمولظم »  » زا طقف  شیالاو ، تیصخش  زا  نتشاگن  ِماگنه  و 

.تسوا زاورپ  نارک  یب  نامسآ  زا  هرجنپ  کی  زاجعا و 
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...و تدابع  فافع ، ربص ،

ناوت هچرگا  نابیرغ ، ماش  رد  ار  بش  زامن  هک  دـید ؛ دـبعت »  » رظنم زا  دـیاب  ار  وخ  يدـمحم  يوناب  نآ  وگدـیحوت ، تماـق  ْتسار  نآ 
.تشاد ياپ  رب  هتسشن  تشادن ،

.تخوس مالسلا  هیلع  نیسح  قشع  شتآ  رد  هک  يرادافو ؛»  » ِرظنم زا 

.تخودنا ناج  لد و  رد  ار  اه  هودنا  هوبنا  یکدوک ، زا  هک  ربص ؛»  » رظنم زا 

: دراد دای  هب  تحاصف »  » نیا زا  رتالاو  ینادیم  خیرات ، ایآ  و 

ناتاه هنیـس  نایرگ و  هرامه  ناتاه  مشچ  هک  دییرگب ؛ راک ! بیرف  تلیحرپ و  نامدرم  رادقم ؛ یب  تسپ و  نامدرم  هفوک ؛ نامدرم  يا  »
نازوس و شتآ  رد  ناسآ -  هچ  ناس -  نیا  و  دـیدیزای ؟ ربمایپ ، دـنزرف  ِنتـشک  هب  تسد  هک  تسا ، نوچ  ...داب  نایِرب  ناـشفا و  شتآ 
(1) !« نتفگ خساپ  ینابز ، چیه  هب  هَن  و  نتسُش ، ناوتن  یبآ ، چیه  هب  زگره  ار  گنرین  رسارس  ِگنن  نیا  هک  ...دیدیتلغ  رد  خزود ، يانام 

! كرابم دالیم ،

دورف اه ، یتشز  اه و  يژک  تایح  ِگر  گر  رب  ار  نام  ناـبز  زیت  ِریـشمش  رگا  میراد ؛ ساـپ  ار  شیوخ  ِبتکم  ياـهزرم  رگا  اـم  ...و 
رب ار  یناسفن  ياه  سوه  اوه و  زگره  میهنن و  یجرَا  ریمض - یفاص  ناگتسراو  نانوچ  ار -  اه  یگتـسبلد  اه و  یگتـسباو  رگا  میرآ ؛
اب رگا  میـشوپب ؛ اوقت  هماـج  رگا  میـشورفن ؛ هدولآ  ياـه  مشچ  هب  ار  ینماد  كاـپ  رهوگ  رگا  میهدـن ؛ حـیجرت  تمارک ، سفن و  تزع 

.میزیخرب رورس  روس و  هب  ار  مالسلااهیلع  اربک  بنیز  ِدالیم  ناج ، لد و  زا  دیاب  ...و  میزیتسب  متس  دادیب و 

عراز هبوبحم  / مالسلااهیلع همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  دنخبل  بش 

بـش .تسا  هداد  هیکت  اسک ، ياـه  نوتـس  رب  دراد و  رثوک  رد  هشیر  هک  یلاوز  یب  هناـخ  ناـمه  تسا ؛ هناـخ  رد  تکرب ، ترثک  ِهاـگ 
.دنریگ یم  نذا  نآ ، هب  دورو  يارب  نامسآ ، لها  هک  تسا  يا  هناخ  رد  تمحر ، ریثکت 
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.لیئربج ادخ و  مسبت  بش  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  همطاف  دنخبل  بش 

دهاوخرد وناز  هب  ار  ییابیکش  عافترا  تفرگ و  دهاوخ  هرخُس  هب  ار  اه  هوک  تماقتـسا  کچوک ، هقادنق  نیا  دنناد ، یم  هچ  مدرم  یلو 
؟ دروآ

هدرک اضما  نیمز ، رد  ار  ناطیـش  تیرتبا  رگید ، راب  ات  تسا  هدرک  اطع  تیب  لها  هب  ار  ربص  زا  يرثوک  ادـخ ، هک  دـنمهف  یم  هچ  مرم 
! دشاب یهاوگ  ار  نادناخ  نیا  تیموصعم  دشاب و 

...ات دمآمالسلااهیلع  بنیز 

ات تسا ، هدمآ  .دشاب  هدرک  لودع  دوخ ، هدش  فیرعت  تیفرظ  زا  ربص ، ات  تسا ، هدمآ  مالسلااهیلع  بنیز 

.دشاب هدروآ  دتمم  يرثوک  رثوک ، ات  تسا ، هدمآ  .دبای  رارقتسا  تیناسنا  تیاهن  یب  رادم  رب  يدرمیاپ ،

هک ینارک  یب  شوغآ  ار  نیا  هدیـسرن ! نیقی  هب  ار  ندـمآ  نیا  هرتسگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ینـشور  هب  سک  چـیه  دـیاش 
.دنک یم  تابثا  هدوشگ ، شندرشف  يارب 

! سرپب البرک  زا 

ار شیوخ  ییافوکش  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  راهب  نیا  ایآ  درادن !؟ نامز  نتم  رد  راهب ، شیور  اب  یلزا  یبسانت  دالیم ، نیا  هوکش  ایآ 
.دوب دهاوخن  نآ  خساپ  ًالیمَج ،» ِّالا  ُتیَأَر  ام   » زج يزیچ  یسرپب ؛ البرک  زا  یناوت  یم  ار  اهنیا  درک !؟ دهاوخن  لابند  بیاصم ، نطب  رد 

تسا و بنیز »  » شماـن هک  وا  رب  مالـس  ناـمیا ! هوک  رب  بیکـش ، دیـشروخ  نتفکـش  هظحل  وا ؛ عوـلط  هظحل  رب  خـیرات ، هراـمه  مـالس 
! نادواج شدالیم 

يدابآدوواد هموصعم  !/ بنیز رب  مالس 

دوپ رات و  تا ، ینابرهم  .تدوجو  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  هنمیه  دوب و  تهاگن  رد  مالسلااهیلع ، همطاف  نامـشچ  باتفآ  هک  وت  رب  مالس 
.ار تا  یگنارهاوخ  ناشخرد  تاحفص  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  هک  نانچنآ  درک ؛ یم  يرهاوخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

.يا هدمآ  اه  سای  رطعم  یلاوح  اه و  هنیآ  زا  وت 
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.دراد ار  اه  هوک  تبالص  تیاه ، هناشن 

هلبق .دـنهد  یم  تداهـش  ینماد ، كاپ  تفع و  نیمزرـس  رد  ار  تروضح  يراج  اهدور ، درب و  یم  هدجـس  باتهم  ار  تدـنلب  یناشیپ 
.تسوت رطعم  ياه  سفن  رادماو  نام ، يراهب 

يروبص يوناب 

.دزومآ یم  يروبص  ار  هوک  تا ، يرادیاپ  هک  ییوناب  نآ  وت 

.مسانش یم  تواقش  يرگمتس و  نافوت  رد  ار  تلد  ناشورخ  يایرد 

.ینک يراتسرپ  ار  مرح  هدروخ  یلیس  ياه  لگ  ات  يداتسیا ،

.دنکن کیرات  ار  تقیقح  ياه  هرجنپ  نایدیزی ، يراک  هایس  ات  يداتسیا ،

.ار مالسلااهیلع  همطاف  تناتم  تا ، يرابدرب  دروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  راقفلاوذ  تبیه  تا ، يرادیاپ 

.تسا رگید  ییالبرک  تنداتسیا ، هسامح  گرزب ! يا 

هدـش کح  خـیرات  یناشیپ  رب  دـبا  ات  تا ، یـسامح  روضح  هک  میاتـس  یم  ار  وت  .دـیرد  مه  زا  ار  نایوما  چوپ  هوکـش  تنانخـس ، غیت 
.تسا

يدوبن وت  رگا 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  اونین  رد  ین  ّرس 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  البرک  رد  البرک 

ریشمش شا ، هچوک  ره  رد  يداتفا و  هار  هب  ار  ماش -  يربخ -  یب  رهش  .یشاب  ییانشور  روآ  مایپ  یکیرات ، هحوبحب  رد  ات  یتساخرب  و 
.دناوخ یم  يرادیب  هب  ار  لهاج  ياه  لد  هک  دوب  وت  مالک 

.درد دوب و  غاد  هراپ  هراپ  تلد ،

.ینک ور  ار  شا  هدولآ  ناتسد  ییوگب و  متس  دادیب  زا  هک  يدوب  هدمآ 

.یشکب دنب  هب  هدولآ ، بش  ياه  هنیس  رد  ار  یتلادع  یب  ياه  سفن  ینکشب و  مهرد  ار  ناقفخ  ياهراصح  ات  يدوب ، هدمآ 

.دنام یم  میقع  تلفغ ، هئطوت و  ياه  هداج  رد  اروشاع ، دنلب  مایپ  يدوبن ، وت  رگا 
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.دناشک یم  یشومارف  هطرو  هب  رگادوس ، ياه  هرجنح  توکس  ار  اونین  هتسشن  نوخ  هب  تیاور  يدوبن ، وت  رگا 

.دنک يرگ  نشور  ار  تقیقح  ياه  هچوک  هشیمه ، يارب  ینیسح ، هسامح  ات  يداتسیا ، يدمآ و 
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یتاجنروپ یفطصم  / ربص دالیم  زور 

، مالـسلااهیلع بنیز  .مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  ِلد  نامـسآ  رد  يرادـیاپ  ناگراتـس  دـلوت  زور  تسا ؛ ربص  ییاـبیز  دـالیم  زور  زورما ،
ياهدرد زا  يراموط  تقو ، نآ  منیشنب ؛ مالـسلا  هیلع  ریما  رتخد  ناگدید  رد  يدنچ  تسا  یفاک  .دنک  یم  ریـسفت  هناروبـص  ار  ییابیز 

یم هدوشگ  ام  رب  ییادـخ ، هغبـص  گنر و  هب  نییزت  اب  اما  جـنر  زا  يا  همانراک  دوش و  یم  در  نامربارب  زا  شُک ، یناوج  هاـک و  ناـج 
.دوش

دوب تیالو  عمش  ياه  هناورپ  سنج  زا  بنیز ؛

؟ دنود یم  وس  ره  هب  هناکدوک  اورپ و  یب  هچ  دننز و  یم  لاب  کبس ، فیرظ و  هچ  هک  دیا  هدید  ار  اه  هناورپ 

ات هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ِحور  جورع  اب  دوب ، هلاس  جـنپ  یتقو  .دوب  تیالو  عمـش  ياه  هناورپ  سنج  زا  ارهز ، رتخد  بنیز ،
.تشگرب تفر و  شرع 

.دوشگ یم  ماگ  بیاصم ، ِتفگش  نیمزرس  هب  هک  دوب  بنیز  ياهزور  نیلوا  گرزبردپ ، نتفر  زور  دیاش 

، رت گرزب  گرزب و  ياه  تمواقم  ماقم  هب  يریذپان ، یگتـسخ  هناشن  يرادیاپ و  رتخد  دیـسر و  یم  رَحَـس  هب  اهزور  تفر و  یم  مایا 
.دش یم  کیدزن 

هبترم نیسپاو  نآ  هبتر و  نیرخآ  نآ  هب  ار  وا  ات  دوش  هتخاس  تنحم  يراوشد و  ياه  هلپ  زا  بنیز  یلاعت  نابدرن  هک  دوب  هتـساوخ  ادخ 
.دنک لصاو 

مالسلااهیلع ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  بتکم  درگاش 

ِجاوما ِهوکش  ِرتخد  .بنیز  دناد و  یم  ادخ  طقف  درک ؟ یم  اه  هچ  مالسلااهیلع  همطاف  ياه  هباطخ  شورخ  لاس ، مک  ِبنیز  شوگ  رد 
زج اهدرم ، هیاـس -  هناـمز  رد  رداـم  ِهوکـشرپ  ياـه  هوکـش  رتسب  اـت  یلع  بتکم  ياـه  سرد  زا  دوب ؛ هتخومآ  ار  تزع  همه  یناـفوت ،

.دیدن یگنادرم 

ياـه هبطخ  دـیآ ، ناـیم  هب  هک  ییـالو  يوبن و  ِراـبت  ِتریغ  يرگ و  نشور  فیلکت و  فرح  اـما  تسا ، توکـس  ربص و  ؤلـألت  بنیز ،
.دنکفا یم  هقعاص  دناوخ و  یم  غیلب  حیصف و 

زا يرادـساپ  تیـالو و  عمـش  هب  قـشع  هـک  تـسا  ییاـه  هـناورپ  هـمه  ِرداـم  دـالیم  زور  تساـه ؛ يرترب  ِهراوماـن  دـالیم  زور  زورما ،
.تسا هدرک  ناشبات  یب  تناید ، ياهراصح 
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.دنز یم  وسوس  هک  تسا  رادیب  ناملسم و  نز  دنمهوکش  مان  بنیز ، مان  رانک  رد 

! داب كرابم  شزورداز 

هدازرکاذ نیسحدیس  / تشاد همانرب  تیاه  هظحل  همه  يارب  ادخ 

هک يا  هقیقد  ات  يدـش ، راگزور  مطالت  ناـمهم  يدز و  هفوکـش  هک  ناـمز  نآ  زا  .تشاد  يا  هماـنرب  تندوب ، هظحل  هظحل  يارب  ادـخ 
يدـمآ و هک  يزور  ات  دوب ، هدـش  يداش  ِمیـسن  هناخ  لها  رب  تندـمآ ، ربخ  هک  زور  نآ  زا  يدرک ؛ غیرد  ایند  زا  ار  تا  یناراـب  هاـگن 

.يدومن تباث  همه  رب  دوب -  ردپ  تنیز  هک  ار -  تمان  ِهوکش 

راختفا همه  نیا  نز و  کی 

زا رتشیب  راهب ، هس  رگا  یتح  یفطاع ، دـمآشیپ  یـسامح و  قاـفتا  ره  نیرفآ  شقن  ییادـخ ؛ یقـشع  ياـه  ناتـساد  جوا  هطقن  وت  وناـب !
؛ دشاب هتشذگن  ترطاخ 

؛ دوب هدـمآ  ایند  هب  تمـصع  فدـص  ّرد  باـتفآ و  هرطق  زا  هک  يا  هدنـشخرد  رهوگ  دوب ، هناـمز  یلاـع  تافـص  نیچتـسد  هک  یـسْفَن 
ریزو و هدنامرف و  راتسرپ و  زابرـس و  هک  يرهاوخ  ناگتـشرف و  ترـسح  هیام  دوب و  شدج  ردام و  ردپ و  راختفا  تنیز و  هک  يرتخد 

ینعم شیارب  تسکـش  لاـح ، ره  رد  دـیگنج و  یم  شدوـخ  هویـش  هب  هک  يریـسا  و  دوـب ، اـهنآ  سک  همه  هکلب  شناردارب ، نیـشناج 
.تشادن

تسوت نویدم  ایند ،

.تسوت يادص  سَفَن  سَفَن  ِنویدم  ایند ، وناب !

.تیاهدایرف هرجنح  هرجنح  نویدم  تسوت ؛ ِنیشتآ  ياه  هبطخ  هملک  هملک  نویدم  ایند ،

.يدرب ورف  هک  یغاد  هنیس  هنیس  يدرک و  لمح  تا  هدیمخ  ياه  هناش  رب  هک  تسا  ییاهتنا  یب  ِياه  مغ  مامت  نویدم  ایند ،

.وت نیب  ابیز  ِمشچ  هرظنم  هرظنم  نویدم  تسوت و  تهابش  یب  هنیرق و  یب  ربص  هوک  هوک  نویدم  ایند ،

! بنیز هسامح ؛ ّتیمح و  يوناب  تسوت ؛ تلاسر  نویدم  ایند ،
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نیدلاردب مظاکدمحم  / يدنازرل ار  متس  خاک  يدمآ ، هک  نیمه 

هک يا  هدـمآ  زورما ، .یـشخرد  یم  ابیز  نآ ، رد  وت  هک  دزرل  یم  ییالبرک  نآ  يور  هبور  روز ، خاـک  يا ، هدـمآ  هک  زورما  نیمه  زا 
فده ار  نایدیزی  دیزی و  تسوحن  هک  نکفا  درم  ِنز  يا  .ینکـش  مهرد  هّیور ، نیا  اب  ار  دـیزی  تالداعم  يریگب و  شیپ  رد  ییابیکش 

! یهد یم  رارق  دوخ  تماقتسا 

شک هنیـس  رد  قـشع ، هماـنهاش  نتفکـش  زور  زورما ، .تسین  ربارب  یفعـش  چـیه  اـب  هک  تساـم  ياـه  لد  رد  وـت  روـضح  زور  زورما ،
.تساهالب

دورس دیاب  هشیمه  ار  وت 

يارب بش ، نیرت  هایـس  دیوگ ، یمن  وت  زا  يرعاش  هک  يزور  .دـنیوگ  یمن  وت  زا  نارعاش ، هک  تسا  یگدـنز  زا  هظحل  نآ  یگدوهیب ،
ِلیفط دـنک ، یم  لـگ  یتیب  هاـش  اـجره  .تسا  هتفرگ  ددـم  وت  ربـص  زا  هک  تسا  يا  هدورـس  تسا ، نشور  غارچ  هچره  .تساـه  هژاو 

.ماش رد  دوب  دهاوخ  وت  ياویش  ِتانایب 

تسا هدنامن  يزیچ  تیاه ، هبطخ  زور  ات 

، ماش زا  وت  نیـشتآ  ماغیپ  هک  تسا  ینامز  نآ  راهب ، .تسوت  مالک  یندشن  مامت  ياه  هولج  مایپ و  ییابیز  هنـشت  ماش ، كاخ  زورما ، زا 
نانز هجض  يرادیب ، سلجم  زا  شناگدولآ ، باوخ  دنیبب  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  ماش ، يراگتسر  .دوش  یم  هداتسرف  رود ، ياه  بلق  هب 

.دنیآ یم  نوریب 

.دنوش یم  زاب  تیاه  هبطخ  رد  هتسد  هتسد  میرم ، ياه  لگ  هک  تسا  ماگنه  نآ  ماش ، یتخب  شوخ 

.دنا هتفر  تباجن  هوکش و  تبیه و  زاوشیپ  هب  زورما ، تاعاس 

.تسا ناهج  نانز  ياهزور  رد  تزع  رداچ  يزارفرس و  همیخ  ییاپرب  زور  زورما ،

یتمعن اتیزر  / مالسلا هیلع  یلع  ناماد  لگ 

.تساخرب وت  زا  البرک  يوب  يدمآ و  وناب ،

.دنیرفایب ار  خیرات  نز  نیرتروبص  ات  دوب  هتخیمآرد  تمکح  اب  ار  تداشر  وت ، هقطان 
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رطع دـنز ، یم  رـس  مالـسلااهیلع  همطاف  هخاش  زا  هک  يا  هچنغ  تسین و  يراظتنا  نیا  زج  دـنارورپب ، دوخ  ناـماد  رد  یلع  هک  ار  یلگ 
.دنکارپ یم  قشع  ياضف  رد  نینچ ، نیا  ار  دوخ  تامارک 

، وت ياه  هناش  دنا و  هدیچ  وت  نامسآ  زا  ار  شریسم  ياه  هراتـس  هک  دوش  یم  يا  هتـسخ  ناوراک  مهرم  يزور  وت ، تسد  ییور و  یم 
.دیشک دهاوخ  شود  رب  ار  يروبص  راب  اهنت ، ياهنت 

مالسلا هیلع  نیسح  اب  ریسم  مه 

! اونین مالک  شوخ  يوناب  يدمآ ، شوخ 

! آرد نتخاس ، نتخوس و  کیرات  ياه  بش  هام 

زاب دیآرد  ناوت  هتسخ  لد  رد  هک  آرد  »

(1)« زاب دیآرد  ناور  هدرم  نت  رد  هک  ایب 

، مالسلااهیلع همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هشیر  زا  البرک ، یهارود  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ریسم  وت ، ریـسم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
زیگنا لد  رطع  ات  مالسلا ؛ هیلع  نیسح  غاد  اب  ار  وت  دندرک و  خرس  شدوخ  نوخ  اب  ار ، مالسلا  هیلع  نیـسح  لگ  دییور ؛ لگ  هخاش  ود 

اج همه  ار  البرک  يوب  وت ، تماهش  تباجن و 

.دنک شخپ 

.درک ور  شندیشک ، رپ  زا  سپ  هک  يدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  هدنُرب  ریشمش  وت ،

ملاع نانز  تنیز 

، اونین تشد  .مسر  یم  البرک  هب  موش ، یم  دراو  وت  فصو  يارب  فرط  ره  زا  .یملاع  ناوناب  مامت  تنیز  هکلب  ردـپ ، تنیز  اـهنت  هن  وت 
دناوت یم  هکلب  تسین ؛ نیـشن  هدرپ  هدـیچیپ  گربلگ  يال  هچنغ  ناملـسم ، يوناب  هک  دـهد ، ناشن  ار  وت  يادـنلب  یمامت  اـت  دوب  يا  هلق 

تبیـصم خر  هب  ار  اوقت  ربص و  ناوزاب  ِيروآروز  دـناوت  یم  .دـنک  ورایور  اهریـشمش ، اـب  فاـصم  رد  ار  يرونخـس  لالدتـسا و  توق 
! دشاب مالسلااهیلع  بنیز  یتح  دسرب و  جوا  هب  دناوت  یم  نز ، .دشکب 

! كرابم تدلوت  راهب 
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! بنیز

.يدـش یم  لـمحتم  ار  حور  هجنکـش  نیرت  هدـنهد  رازآ  دوخ -  هک -  اـجنآ  يدوب ؛ درد  موجه  تاـظحل  نیرت  حورجم  راتـسرپ  وـت ،
یممالسلا هیلع  نیسح  ریسفت  هاگ ، مالـسلا و  هیلع  نسح  هصالخ  هاگ ، ار  وت  .داد  یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  وت  ملح  وت ، ملع  تعـسو 

! كرابم تراهب  تسا ، ناتسمز  موجه  يارب  نایاپ  نیرتابیز  راهب ، هک  تسا  نیا  تقیقح  منیب و 

: اه سیونریز 

هیلع نیـسح  لّمکم  يا  یناـباتب ، اـم  بلق  هب  وس  نآ  زا  ار  دیـشروخ  اـت  دـنتفرگ ، شربارب  رد  ار  وت  هک  دوب  يا  هنییآ  ـالبرک ، اـبنیز ! - 
! مالسلا

، ینک نایامن  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ومالسلا  هیلع  یلع  نامسآ  تعـسو  ات  باتب ، سپ  هدییازن ؛ يزیچ  هام ، دیـشروخ و  زج  نامـسآ ، - 
! ردپ تنیز  يا 

یجیهم هبادوس  !/ مشاه ینب  هلیقع  رب  مالس 

البرک رطع  دوخ  اب  دندرک ، سمل  كاخ  نیبج  رب  ار  تروضح  تانئاک ، يدمآ و  هک  تسخن  نامه  زا  مشاه ! ینب  هلیقع  وت ، رب  مالس 
 . ...یگناورپ ثیدح  يدروآ و 

 . ...دوشن رتسکاخ  يدوز  هب  راگزور ، ِجنر  ياه  شتآ  رد  هک  درک  قلخ  هنوگ  نآ  ادخ  ار  ترپ  لاب و 

 . ...دننک هیکت  وت  هب  یتسه ، زوس  نامناخ  بیاصم  رد  شرع ، ياه  نوتس  اه و  هوک  هک  دیرفآ  هنوگ  نآ  ار  تیاه  هناش 

رد ار  البرک  مامت  هک  یشوغآ  ...ضرا  همه  تعسو  هب  یـشوغآ  ...تیرـشب  ياه  نداتفا  اپ  زا  اه و  مخز  مامت  تعـسو  هب  تشوغآ ، و 
.دشاب مهرم  دهد و  ياج  شیوخ 

ثاریم هک  یتشاد  ینابز  يا و  هرجنح  .هّللا  لآ  تیالو  طوسبم  حرـش  دوب و  شنیرفآ  نونکم  زار  هک  يا  هنیـس  یتشاد و  یمطاـف  ربص 
.دوب يولع  تغالب  راد 

.تسا ربنم  رب  هرابود  یلع ، هک  دندروخ  یم  دنگوس  ادصکی  شرف ، شرع و  هباطخ ، هب  يدوشگ  یم  نابز  رگا 

.دـش یم  هدـنز  كاخ ، یلاها  نامـشچ  شیپ  رگید  راب  مولظم ، همطاف  يداتـسیا ، یم  هک  هنامز  تورم  یب  نافوت  دابدـنت و  ضرعم  رد 
یم هار  تیاـه  هظحل  رب  رگا  مشخ  تفرگ و  یم  ناـیرج  یتـسه  رد  تنامـشچ  زا  یهلا ، لیدـب  یب  تمکح  يدرک ، یم  هک  توـکس 

.دنازرل یم  ار  یتسه  ناکرا  تشپ  تفه  تفای ،
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راوتسا روبص و  يوناب 

ردـقره رادـتقا ، ربص و  نابز  زا  ار  بنیز  تسین و  شیب  يا  هرطق  میـشونب ، ردـق  ره  ار  ایرد  .تسا  كدـنا  میـسیونب ، ردـق  ره  ار  قشع 
.تسا مامتان  یثیدح  مینک ، تیاور 

نآ ياه  هرجنپ  تمس  هب  ار  شزور  زاغآ  حابـص ، ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب و  شنامهیم  هراومه  ادخ  هک  يا  هناخ  رد 
دهاوخ مه  بنیز » ، » ابع لآ  ینامـسآ  ياـه  سفن  ضرعم  رد  لـیئربج ، رارکت  یحو و  هناـخ  رد  داتـسرف ، یم  یتشهب  یمالـس  هناـخ ،

.دیشخرد

، مالسلا هیلع  نسح  نابرهم  ربص  ات  .دشاب  شناردارب  موصعم  تبرغ  يارب  مالسلا ، هیلع  یلع  مالـسلااهیلع و  ارهز  همادا  ات  دوب  هدمآ  وا 
زادنا نینط  خـیرات ، ياه  شوگ  رد  خرـس ، يالبرک  ثیدـح  وا ، ياه  بل  زا  ات  دربب ، دای  زا  ار  لدروک  هنامز  ملظ  وا ، رهمرپ  ناماد  رب 

.دوش

! ارهز هراتسرپ  ناماد  هلابند  شسدقم ، ناماد  تسا و  تیب  لها  تقیقح  دادتما  شمان ، هک  وا  رب  مالس 

يدارمیلع هیسنم  / ندید زاغآ  لد ، زاورپ 

(1)« ...ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَا  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  »

«. ...تسا نامسآ  رد  شیاه  هخاش  نیمز و  رد  نآ  هشیر  هک  یکاپ  تخرد  »

اه و ندش  ِماب  زا  .دـشک  یم  سپاپ  لقع ، ینیمز  یکاخ و  تایـضرف  تابـساحم و  زا  دـهن و  یم  نوریب  ياپ  لد ، هناخ  ناهن  زا  قشع ،
.یبات یم  شرف  رب  شرع ، زا  هک  ییوت  کنآ  دنک ؛ یم  ریس  انعم  نامسآ  رد  لاب ، غراف  دریگ و  یم  جوا  اه  ندشان 

كون هام ، هب  تشگنا  هراشا  اب  لاـح ، اـت  هک  دـنک  یم  شدوعـص  ریـس و  تردـق  نوتفم  ار  یناگدـید  یناـحور ، جورع  نیا  رد  قشع 
!. ار هام  دوخ  هن  دندید ؛ یم  ار  تشگنا 

.تسا هدروآ  نامسآ  زا  لوسر ، ار  وت  مان  یشرع ، هدیزگ  نایشآ  كواکچ  وت  بنیز !

.دنک یم  همزمز  ار  بنیز »  » مان شرع ، يدانم  .تساه  نامسآ  حول  رد  ظوفحم  تمان ،
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مراد تسود  مقشع  لقع و  اب  ار  وت 

هدینشن ار  تیادص  .منیب  یم  راگنا  یلو  ما ؛ هدیدن  ار  وت  .مراگنب  وت  زا  مهاوخ  یم  مالسلا ! هیلع  نیـسح  ییاهنت  ياه  هظحل  هتـشرف  يا 
! مونش یم  راگنا  ما ؛

هنامیپ زا  تسا و  هاتوک  قشع ، تردـق  زا  یهت  تـالداعم  ِجولفم  ياـپ  هک  مونـش  یم  ییاـج  زا  ار  بنیز  هباـطخ  شکلد  يادـص  نم ،
نومزآ و دـنب  رد  زین  شیوخ  هلدا  تابثا  يارب  يا ، هلداعم  ِلـقع  نآ  هکارچ  تسین ؛ يربخ  اـجنآ  رد  لـقعیال ، ِرنه  یب  نانیـشن  تولخ 

! دَناسر یم  هن  دسر ، یم  هن  شیپ ؛ هاگ  دور و  یم  سپ  هاگ  تسا ؛ روک  يدرف  لاثم  لقعیال ، یُهت  ِقشع  نآ  تساطخ و 

نک دیپس  ییوم  ...ناناج  ناتسآ  رب 

یب هدروخ و  هرگ  هک  قشع ، ياهنم  لقع  هتـسبراگنز  ياه  هدند  خرچ  يال  هبال  رد  ماقم ، ینامـسآ  شو  يروح  رتخد  نیا  دـیرادنپم 
ياه هچوک  رد  ناشیرپ  فلز  اب  هک  تسم ، نادنر  ماج  رد  ای  دوش ، یم  تفای  دنا ، هدنام  هفخ  خیرات  روطق  تاحفص  نتم  رد  كرحت ،

! دیامن یم  خُر  دننک ، یم  يوم  رس و  دننز و  یم  فال  لقع  ياهنم  قشع 

ندز قِه  قِه  ندرک و  نیکشم  هماج  یکی ، نآ  رد  لگ و  زا  یلزغ  یکی ، نیا  رد  نتسناد ، یتداهـش  خیرات  يدلوت و  خیرات  بنیز ، زا 
! یجنر یب  ِتخانش  هچ  تسا و  یناسآ  راک  هچ 

! اه يراگنا  هداس  نیا  اب  ار  بنیز  دینک  اهر 

رس هک  نک  دیپس  ییوم  رس و  شِِکب ، یتمحز  شتخانش  رد  ای  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  رابت  زا  رتخد ، نیا 

! ریگ شیوخ  هار  دورف آ و  شتفرعم  بکرم  زا  نک و  یتمحر  ای  تسین ؛ رنه  نَْدنَک  يوم  و 

...ییآ یم  وت  کنیا 

.دننک یم  اوجن  مه  شوگ  رد  ار  تندمآ  هچغاب ، ياه  هچنغ  ییآ و  یم  وت  ناور ! بآ  زا  رت  لالز  يوناب  يا 

! هتسکش ياه  هزین  نایم  رد  هدنام  اهنت  هوک  يا 

!؟ دهد یم  رس  ...الیمَج » َِّالا  ُتیَأَر  ام   » دایرف یقارف ، یغاد و  هب  هدیمخ  رمک  اب  یسک  هچ  وت  زج 

.یماش ياه  هبارخ  هتشگ  مگ  ناوهآ  هانپ  وت 

.یلتقم عمش  نیلاب  رب  هتخوس  لاب  رپ و  هناورپ  نامه  وت 

.تندمآ زا  دندنسرخ  اه ، لد  ییآ و  یم  کنیا  وت 
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.دنچیپ یم  ناش  ینامسآ  ياه  لاب  سنج  زا  يا  هقادنق  ِریرح  رد  ناگتشرف ، ار  تدوجو  ناتلغ  ّرد 

.دسر یم  ماشم  هب  هشیمه  ات  زونه  زا  نونک  ِتشد  رد  خیرات ، ياه  هوک  غیتس  سپ  زا  تسدقم ، دوجو  يازفا  حور  رطع 

.میا هراتس  هدراهچ  رهش  یلاها  ام  اربک ! بنیز  ای 

تسوت هنایشآ  نم  ِمشچ  رظنَم  قاور  »

(1)« تسوت هناخ  هناخ  هک  دورف آ ، امن و  مرک 

یبوقعی یقن  / زبس يوناب 

هناصلاخ هچ  وت  ینیرتزبس و  هک  دوش  مرواب  رگید ، راب  ات  درک ، هیدـه  وت  موصعم  كاپ و  ياه  مشچ  هب  ار  شترارح  مامت  دیـشروخ ،
! ناشدناکشخب یکیرات ، درس  هیاس  ادابم  ات  يدیشاپ ، هنشت  ياه  یقاقا  هب  ار  تهاگن  مطالترپ  جاوما 

زا مشاه ، ینب  هلحم  راوید  و  رد »  » زا هنیدـم ، ياـه  هچوک  زا  يا ؛ هتخومآ  ار  ندوب  زبس  تشد ، نیمادـک  ياـه  هزبس  راـنک  مناد ، یمن 
ماش زا  هدیرب ، ياه  گر  زا  یلین ، ياه  هنوگ  زا  هنـشت ، ياه  کشم  زا  هنـسرگ ، ياه  مشچ  زا  هدش ، نارابریت  هزانج  زا  یکاخ ، رداچ 

؟  ...ای

تیار ام   » دورـس درک و  یمن  میظعت  وت  هب  هام ، هواجک  هنرگ  و  يا ؛ هدـیمهف  زبس »  » ار ندوب  زبس  هک  مناد  یم  ردـق  نیمه  طقف  نم  هن !
.داد یمن  هیکت  وت  ياه  بل  هب  ...الیمج » ّالا 

.دنهد یم  تداهش  تنشور  ياه  مشچ  یلو  دوز ، هچرگا  بنیز !

.تسا باهتلا  زا  رپ  تدوجو  دنبدنب  يا و  هدش  هریخ  هداج  ياهتنا  هب  یکدوک  يادتبا  زا  وت 
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راتسرپ زور 

يدابآدوواد هموصعم  / نابرهم شوپدیپس 

.تسا شخب  یلست  ار  نارامیب  دنمدرد  رطاخ  تیاه ، ماگ  يادص  ییآ و  یم 

.نابرهم شوپدیپس و  يا ؛ هدمآ  اه  نامسآ  زا 

.تسا مهرم  ار  یمخز  ياه  لولس  تیاه ، سفن  رطع 

.دنک یم  لدب  مسبت  ینوفمس  هب  ار  اه  هلان  نینط  تهاگن ،

.دهد یم  یهاوگ  نامز ، تاحفص  ار  تا  يروبص  نوناق 

نشور و روضح  ار  اه  هلـصاف  يامرـس  .تسا  جاتحم  ار  تمرگ  ياه  تسد  رامیب ، همه  نیا  درـس  ردـکم و  رطاـخ  هک  یباـتفآ  نآ  وت 
.تسا ندیسر  دیون  تدنمهوکش ،

ياه بلق  ددرگ و  یم  ناهد  هب  ناهد  اه ، قاتا  نیا  چـیپاچیپ  رد  وت  تیاور  .یـشاب  نما  هاگ  هیکت  ار  ناوتان  ياه  هناش  ات  يزیخ  یمرب 
.دننیشن یم  شمارآ  هب  ار  ترگ  يرای  ياه  مدق  مطالتم ،

يراهب دیون  وت ،

لد يربا  نامـسآ  يدوبن ، وت  رگا  دـنام ؟ یم  هریخ  اـهرد  هب  هدـنهد  تاـجن  مادـک  راـظتنا  هب  نارگن ، مشچ  همه  نیا  يدوـبن ، وـت  رگا 
هداج ولگ ، رد  هدش  هلاچم  ياه  هلان  وت ، اب  .دش  یمن  در  ناماه ، هناخ  هاگرذـگ  زا  یباتفآ  چـیه  هدژم  دوب و  یناراب  هشیمه  ات  نامیاه ،

.دنزیخ یمرب  وپاکت  هب  ار  شمارآ  يداش و  ياه 

.ار هتفرگ  هم  زیخ و  توخر  ياه  كاخ  يراهب ؛ دیون  وت ،

.تسا باتهم  هراتس و  يانشور  ار  هتفرگ  مغ  ياه  بش  تمان ،

.نامسآ شخبافش  ياهزادنا  مشچ  هب  هدوشگ  تسا  يا  هرجنپ  تیادص ،

.تبحم دادما و  ياهدیراورم  زا  بلابل  جاوم ،  تسا  ییایرد  تلد ،

مالسلااهیلع بنیز  هلیبق  زا 

.يراتسرپ ار  یمخز  هدروخ و  یلیس  ناکدوک  درک و  يروبص  ار  اروشاع  زوس  تقاط  ياه  هظحل  هک  ییوناب  نآ  هلیبق  زا  وت 

.دشک یم  شود  هب  ار  بنیز  میظع  تلاسر  تیاه ، هناش 
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.درک يراتسرپ  ار  البرک  دولآ  مخز  ياه  هرجنح  وا ، هک  نانچمه  يا ؛ هدنهد  يرای  ار  نارامیب  حورجم  ياه  سفن  وت ،

.تسا راثیا  مهرم و  هوکـش  ار  دـنمدرد  ناگدـنامرد  تنییآ ، .یـشک  یم  سفن  رهم ، يریگتـسد و  هزیکاپ  ياوه  رد  هک  تمیاتـس  یم 
.دنک یم  یقشاع  ار  تا  هناردام  مارم  دیشروخ ، نارازه  ییاشگ ، یم  هک  کلپ 

.تسا هدرک  راشرس  ار  نیمز  ياه  ناتسهوک  يولگ  تشیاتس ، ساکعنا  هک  هنوگ  نآ  یگرزب ،

يدمحم سابع  / یمیمص دنخبل  کی  اب 

یم قاتـشم  ار  رظتنم  نارامیب  هک  تسا  ییانـشآ  يادص  نیرت  نابرهم  ناتـسرامیب ، دمآ  تفر و  رپ  ياهورهار  رد  تیاه ، مدق  يادـص 
.دنک

.دوش یم  نارامیب  دنخبل  هنیآ  وت ، هدنهددیما  تاملک  .ینک  یم  ریثکت  قاتا  ياوه  رد  ار  تشمارآ  یمیمص ، يدنخبل  اب 

ياـه تسد  رظتنم  هک  یناـسک  همه  هب  ار  تمالـس  اـت  ینک  یم  فقو  ار  تا  يرادـیب  باوخ و  ینز و  یم  هرگ  مه  هب  ار  زور  بش و 
.دنا یتسود  ياه  همان  تغل  نیرت  نابرهم  نتم  زا  وت ، تاملک  .ینک  هیده  دناوت ، يرای 
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...وت ینابرهم  یب 

.ینک یم  شزاون  يردام  رهم  اب  ناکدوک ، نانوچ  ار  نارامیب  همه  .یناد  یم  ار  اه  ینابرهم  نیرت  هناردام 

.يرت کیدزن  لحاس  هب  ییایرد ، ياه  غرم  همه  زا  وت 

.دناوت شالت  هناشن  اه ، جوم 

.ینادنمدرد همه  روبص  گنس 

شوگ همه  زا  رتشیب  یناد ؛ یم  ار  اهایرد  زار  .دنتـسین  ایمیک  وت  ریذپان  نایاپ  ینابرهم  نودـب  مادـک  چـیه  تبرـش ، لوسپک و  صرق و 
.ایرد زا  هدش  هدنار  ياه  یهام 

.دنشک یم  كرس  وت  رظتنم  ياه  قاتا  ياه  هرجنپ  هب  راهب ، دننز و  یم  هفوکش  خرس ، ياه  لگ  وت ، دنخبل  اب 

يا هدرک  مالسلااهیلع  بنیز  هب  ادتقا 

نامیا یهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  هب  .يا  هتخومآمالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تیادتقم  زا  ار  ربص  تقاط و  رامیت و  يراتـسرپ و  نییآ 
.يراد

.یناوخ یم  بلق  روضح  اب  هک  تسا  يزامن  نوچ  وت ، يارب  نادنمدرد  هب  تمدخ 

.تسا نارامیب  هب  تمدخ  وت ، مادم  رکذ 

.تراگدرورپ زا  دوش  یم  یشیاتس  ساپس و  ییوگ ، یم  نارامیب  هب  نداد  هیحور  يارب  هک  يا  هملک  ره 

مدآ ینب  : » دومرف یم  يدعـس  هک  هنوگ  ناـمه  يرادـنپ ؛ یم  شیوخ  نوچ  دـنروآ ، یم  يور  وت  هب  ناـمرد  يارب  هک  ار  یناـسک  همه 
«. دنرگیدکی ياضعا 

 . ...یهاوخ یمن  هناهب  يریگ ، تسد  يارب  .يزیر  یم  کشا  ناشیاه  هیرگ  اب  يدنخ و  یم  ناشیاه  هدنخ  اب 

چیه تسین .» قلخ  تمدـخ  زج  هب  تقیرط  : » هک یناد  یم  بوخ  .يرب  یم  دای  زا  ار  شیوخ  درد  ینیب ، یم  ار  نارگید  درد  هک  یتقو 
.دنک یم  مهارف  ار  تشمارآ  هک  تسا  نادنمدرد  تمالس  شمارآ و  اهنت  ...هن  شاداپ و  هن  دنک ؛ یمن  تمارآ  زیچ 

يرای تا  هعماج  تمالـس  هب  تسود ، ترـضح  قیفوت  اب  ینک و  يرازگ  تمدـخ  اـت  یهاوخ  یم  ار  شیوخ  تمالـس  هشیمه  ادـخ  زا 
.یناسرب

ص:31

هرامش 97 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


هدازرکاذ نیسحدیس  / رادبت ياه  نت  دردمه 

!؟ دریگب اعد  لاب  رب  تسد  دنیشنب و  يرامیب  رتسب  رب  هک  تسا  نیا  زج  رگم  ام ؟ ِیلاحدب  ياه  هظحل  اب  دنک  یم  هچ  رگم  هتشرف 

حور و یتمالـس  زج  يزیچ  هتـشرف  رگم  دودـب !؟ يدوبهب  ات  وا ، ياپ  هباپ  دریگب و  تسد  هب  ار  شا  یعـس  همه  هک  تسا  نیا  زج  رگم 
!؟ دهاوخ یم  ار  ام  مسج 

بالیس نایم  ار  دوخ  هدز و  الاب  ار  هبرجت  تمه و  نیتسآ  شناوت ، همه  اب  هک  زوسلد  يراتسرپ  يارب  تسا  یبوخ  لیثمت  هچ  هتـشرف  و 
! هتخادنا الب 

؛ غاد رادبت و  ياه  نت  دردمه  دوش و  یم  مومغم  ياه  سفن  ِسفن  مه  هک  يرادیب  بش  هراتس 

.دناکچ یم  ییافش  منبش  دناوخ و  یم  دیما  همغن  هدرسفا ، هتوب  ره  نیلاب  رب  هک  ینشور  هدنرپ 

.تسا رادیاپ  نابرهم و  راتسرپ  بارطضا ، سأی و  قیاقد  نابرهم  رهاوخ  بت ، نایذه و  ياه  هظحل  ِسپاولد  ِردام 

! شاب تدوخ  هتشرف  بقارم 

.دنک راداو  تکرح  هب  ار  تراوتسا  ياه  هخاش  دناوت  یمن  ینافوت  چیه  يا و  هداتسیا  اتسار  مکحم و  روط  نیمه  مناد  یم 

.تسا هتفرگ  وخ  روآدرد ، تخس و  ياه  هظحل  موجه  اب  تنت ، يرادن و  یساره  یتخس  زا  مناد  یم 

.تسا هدش  وت  ِنشور  تاداع  زا  يا  هشوگ  يرادیب ، بش  مناد  یم 

.تسا تنورد  یگنر  مه  زا  يا  هناشن  تا ، هزیکاپ  دیپس و  سابل  مناد  یم 

زا ار  تتقاط  شوپاپ  مکحم و  ار  تتمه  دنبرمک  ینک و  ظفح  تفارطا  رد  ار  ربص  ینارون  هلاه  نیا  دیاب  تا ، یگتشرف  ظفح  يارب  اما 
.ینکن ادج  دوخ 

.شاب تدوخ  هتشرف  ِبقارم  سپ  دریگ ؛ یمن  ار  نآ  ياج  شیاین  هک  دراد  ییازج  يراوشد ، ره  اما  يراد ؛ یتخس  راک  مناد  یم 
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یتمعن اتیزر  / اه ینامسآ 

یم میسقت  دنرب و  یم  مدرم  نایم  هب  ار  هداجس  تسادق  ناراد ، هدنز  بش  زونه  دنا ، هدیـسرن  نایاپ  هب  نیمز  يور  رب  ناینامـسآ ، زونه 
.دننک

ییوج لد  شزاون و  اب  ار  درد  هتـسخ  ياه  ندـب  اه و  ناج  مجح  ات  میدروآ ، ناغمرا  هب  ناشیارب  ار  ناـمیاهدرد  هراومه  هک  اـم  يارب 
ناگتـشرف تفر  دـمآ و  يامرگ  اب  رهـش ، ياه  هناخ  ضیرم  درـس  مخ و  چـیپرپ و  ياهزیلهد  زونه  میناـسرب ، دـیما  شمارآ و  هب  ناـش 

ياه تسد  رب  تبون ، هب  هک  منیب  یم  ار  هتـشرف  داتفه  راـب ، ره  نم  دـناود و  یم  ناـمیاه  گر  رد  ار  تاـیح  شیدـنازبس ، شوپدـیپس 
.دینک یم  روجنر  ياه  مشچ  راثن  ناتشخبافش  دنخبل  رد  ار  يردپ  ریبدت  يردام و  رهم  هک  هاگ  نآ  دننز ؛ یم  هسوب  ناتتواخس 

افش هطساو 

.رابغ نتسش  يارب  تساه  هرجنپ  يور  هب  ناراب  هبرض  هیبش  يوش ، یم  کیدزن  رشب  ِیناوتان  میرح  هب  یتقو  وت ، ياه  مدق  يادص 

افـش هزجعم  راگدرورپ ، تمحر  ناس ، هچ  هک  ینیب  یم  هظحل  ره  يدهاش و  ار  یمدآ  فعـض  تعـسو  هک  تسا  نآ  يارب  وت  تمظع 
.دنک یم  لزان  شناگدنب  رب  رگید ، يدوجوم  هطساو  هب  ار 

ياه تسد  رب  هسوب  .تسافش  ینیریش  هب  درد ، تحارج و  دنویپ  هدامآ  هراومه  تیاه ، هخاش  هک  یی  « ارسی ِرـسُعلا  َعَم  َّنِا   » قادصم وت ،
! تسا نیمز  رد  دنخبل ، قلاخ  هک  وت 

هکنآ یب  .دـسر  یم  انـشور  هب  وت ، يارادـم  کی  نیکـست  اب  يروجنر ، حور  هک  هاگ  نآ  دوب ؛ رگیدـکی  ياـهدرد  نیکـست  ناوت  یم 
، رهم رـس  زا  یـشسرپ  هب  یهاگ  یتواخـس و  هب  یهاگ  يدنخبل ، هب  یهاگ  .نک  یفرعم  همه  هب  ار  قشع  وت  دـنک ، یفرعم  ار  وت  یـسابل 

! بایرد ار  لد  هتسکش  نادنمدرد 

هاگرد رب  هریخ  هک  مسانـش  یم  ار  ییاه  مشچ  .دـنَاوت  مالـس  کی  ِراظتنا  مشچ  هک  مسانـش  یم  ار  ینادرگرـس  هتـسخ  ياه  حور  نم ،
.تسوت یهارمه  شزاون و  تسد  انشآ و  کی  رظتنم  هناخ ،
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: اه سیونریز 

.دنک یم  ادیپ  یّلجت  تناتسد  یشخبافش  رد  قشع  هار  ِناراد  هدنز  بش  تدهاجم  هک  يدیما  روآ  مایپ  وت ، - 

هب قلاخ ، زا  ار  توارط  وت  هک  دوب  هنوگ  نیا  دیـشخب و  هچغاب  هب  ار  راهب  سنج  زا  يا  هیدـه  نازخ ، راخ و  لـمحت  رد  ناـبغاب  ربص  - 
.يداد لاقتنا  قولخم 

نایبیبح هّللا  حور  / مالسلااهیلع بنیز  هار  دادتما 

کی داتفا  شدای  هب  ناهگان  .دوب  بش  همین  .داتفا  تعاس  هب  شا  هتـسخ  هاگن  درک ، یم  كاپ  ار  شا  یناشیپ  قرع  هک  نیتسآ  هشوگ  اب 
اپرـس دـناوت  یمن  رگید  درک  سح  دز ، درمریپ  مخز  يور  رب  هـک  ار  رخآ  هرگ  .تـسا  هتـشذگ  شا  يراـک  تعاـس  ناـیاپ  زا  تعاـس 

.دتسیاب

«. تساربک بنیز  هار  دادتما  يراتسرپ ، : » راوید يور  کچوک  ذغاک  هب  داتفا  شزاب  همین  ياه  کلپ 

زا يرثا  رگید  دـش ، دـنلب  شیاج  زا  هتـسهآ  .دوب  هتفرگ  يا  هزات  ناـج  اـیوگ  .درک  ساـسحا  لد  رد  ار  شخبدـیما  ییاـمرگ  ناـهگان 
.دوبن شا  هرهچ  رد  یگتسخ 

هداز حیبذ  هرطاف  / يروآ یم  میسن  تدوخ  اب 

زا ار  باوخ  راگنا  .دـنریگ  یم  رُگ  دـننز و  یم  اـپو  تسد  يدـنت ، بت  رد  میاـه ، هظحل  .دور  یم  ـالاب  متخت  ياـه  هدرن  زا  تلاـسک ،
رد مسامتلا ، يادص  اما  دوش ، ملاوحا  يایوج  یـسک  دیاش  ات  قاتا ، يایاوز  مامت  رد  منادرگ  یم  مشچ  دنا ! هدوبر  میاه  مشچ  ریدـقت 

بش نیا  يانگنت  رد  ما  هدش  ریسا  .دوش  یم  مگ  باوخ  همهمه 

مناهد نالاد  زا  نازرل  دزیخ و  یمرب  ما  هرجنح  زا  يا  هلان  هآ ! .دـش  دـهاوخن  لخاد  قاـتا ، نیا  هچیرد  زا  حبـص ، مناـمگ  هب  ییادـلی و 
.دنز یم  نوریب 

.دروآ یم  موجه  میاه  سفن  هب  یبات  یب  دزخ و  یم  مندب  ياه  لولس  مامت  رد  درد ،

هکرب رب  هک  ییآ  یم  یشوپزبس  هتشرف  نوچ  منامشچ ، هنهپ  رد  .دزو  یم  میسن  ینک ، یم  زاب  هک  ار  رد 
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یشتآ هروک  رب  يراذگ  یم  تسد  .تسا  یکنخ  راشرـس  ور ، هبور  راوید  يور  ات  تا ، هیاس  دادتما  .دراد  یمرب  ماگ  شمارآ ، روانهپ 
»؟ يراد درد  : » یسرپ یم  مارآ  دزوس و  یم  ما  یناشیپ  رب  هک 

مجاتحم تتبحم  هب 

نآ هن  تسا ؛ هدـییور  مرکیپ  رد  تا  هنازوـسلد  ناـبرهم و  روـضح  هزجعم  زا  یگدوـسآ ، ِزیربـل  ياـه  هظحل  نیا  هک  مـناد  یم  بوـخ 
.نّکسم يوراد 

.يرامیب ضحم  توکس  رد  تا ، يدردمه  ياه  همزمز  شوارت  هب  درد ؛ ِناتسگیر  نیا  رد  وت  يالست  هب  مجاتحم  نم 

.دریگ یم  اپ  وت  هناروبص  ناماد  زا  نام  شمارآ  .دنک  یم  عولط  وت  هاگن  زا  حبص ،

.دیآ یم  نام  یسرپ  لاوحا  هب  زور ، ره  هک  وت  نابرهم  ِدنخبل  زج  دش ؛ دهاوخ  راب  تلاسک  يرارکت و  زیچ  همه  اجنیا ،

، دنکارپ یم  یگدنز  دـچیپ و  یم  ناتـسرامیب  ياوه  رد  هک  تمالک  ِمیالم  گنهآ  اب  میا ! هدرک  تداع  وت  اب  نامیاه  جـنر  هیوگاو  هب 
.میا هتفرگ  وخ 

.میا هدرک  تداع  دنک ، یم  هیده  نامیاه  مشچ  نامسآ  هب  ار  دیما  شدیپس ، روضح  هک  ینابرهم  هتشرف  هب 
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اردصالم تشادگرزب  زور 

عراز هبوبحم  / لاوز یب  غارچ 

.یشخب تهج  شنادقف ، تسا و  نتخورفا  شندوب ، هک  تسا  یلاوز  یب  غارچ  دنمشناد ،

.دنمشناد غولب  نییآ  تسا و  شناد  شرورپ  دهم  مالسا ،

يرگنـشور و يرگنب ، قیقد  یتقو  .دشخرد  یم  انعم  هفیحـص  رب  اردصالم ، مان  دـننیمز ، رد  تقیقح  غالبا  يدـصتم  هک  نانآ  نایم  زا 
.تفای یهاوخرد  حوضو  هب  ار  دنمشیدنا  درم  نیا  یبلط  قح 

هفسلف نافرع و  درم  اردصالم ؛

.دنز مقر  ار  نیهلأتملا  ردص  هوکش  يراگزور ، ات  دوشگ  ناهج  هب  هدید  دمحم ، هک  دوب  لاس 980  یلوالا  يدامج  مهن 

، داهن ناینب  ار  شا  یقالخا  یملع و  تیصخش  يانب  گنس  هک  دوب  ییاهب  خیـش  اب  شا  یناوج  رد  وا  ییانـشآ  دیدرت ، یب  هن ، هک  دیاش 
نییآ نیرتابیز  نیرتهب و  وا ، .دناشک  ریوصت  هب  شیارب  رت  حضاو  ار  تیاهن  یب  غولب  دامادریم ،)  ) نیدلا سمـشریما  دیـس  شداتـسا ، ات 

.دریگ رارق  تمکح ، زا  یناهج  يداتسا  ردص  رد  يراگزور ، ات  درک ، ادا  ار  يدرگاش 

لذارا و شرورپ  هب  دراد و  گنج  رس  نم  اب  هنامز  مدید  یتقو  : » دیوگ یم  دوخ  هک  داد  یم  قوس  يا  يداو  هب  ار  وا  هفسلف ، نافرع و 
نادنزرف زا  يور  راچان  دوش ، یم  رتریگارف  یمدرمان  رت و  هتخورفارب  یهارمگ  شتآ  ياه  هلعـش  زور ، هب  زور  تسا و  لوغـشم  لاهُج 

«. مدیشک نوریب  هکرعم  زا  نماد  متفاترب و  ایند 
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یلاعتم تمکح 

.دیناشک هبعک  فاوط  هب  ار  يو  هدایپ ، ياپ  اب  راب ، تفه  درک و  رتراشرس  قشع  ملع و  زا  ار  وا  نیمز ، رد  سفنت  لاس  کی  داتفه و 

.دمآ لئان  قح  فاوط  هب  هبعک ، هب  ندیسر  زا  شیپ  هرصب ، رهش  رد  روجنر ، ینت  اب  هک  دوب  متفه  رفس  زاغآ 

نیمزرـس هرتسگ  رد  مالـسا و  ناج  رد  هراومه  شا ، یلاعتم  تمکح  شخب  یلجت  هحیار  زیگنا و  لد  میمـش  اـما  میرود ، وا  زا  هچرگ 
.دراد نایرج  وج ، تقیقح  ياه 

ام یسرتسد  داب و  لازیال  نامسآ ، رد  هراومه  شهوکـش  .دجنگ  یم  كاخ  لها  تیفرظ  رد  هن  تسا و  نیمز  راک  هن  وا ، تشادگرزب 
! رّسیم شا  هشیدنا  قفا  هب 

یتاجنروپ یفطصم  / هفسلف ناوراک  اب 

کی هب  کی  اه ، لزنم  زا  .دید  دوخ  رد  ار  یبرع  نبا  دیسر و  يدرورهس  هب  دش ، زاغآ  انیس  نبا  یباراف و  زا  یمالسا ، هفـسلف  ناوراک 
، یلقع زارد  رود و  ياهرفـس  زا  ییاه  هشوت  اب  هلئـسم ، ُرپ  ناوراک  نیا  اما  دـش ، ورایور  ییاهب ، خیـش  دامادریم و  ماـن  اـب  درک و  روبع 

.دوشگ یم  هار  رگید  ياه  نامسآ  يوس  هب  نانچمه 

هچغاب .دنک  یم  تئارق  نآرق  هتـسشن و  طایح  ناویا  يور  زاریـش ، ياه  جنران  رطع  زا  جیگ  ییاوه  رد  .منک  یم  هاگن  كدوک  نیا  هب 
.دراذگب رس  رب  دریگب و  راگزور  ِتسد  زا  ار  یمالسا  تمکح  ِجات  هوابون ، نیا  ات  دنک  یم  یبات  یب  هدش ، یشاپ  بآ 

ناهفصا گنهآ  نیدلاردص  سپ  .دشک  یم  دق  نیدلاردص  نهذ  هنهپ  رد  مارآ  مارآ  یندوشگان ، ياه  هرگ  اه ، ضقانت  اه و  ضراعت 
.ناریا دهم  رد  يوفص  هنامز  ياه  شناد  تختیاپ  تفرعم و  نیمزرس  دنک ؛ یم 

هک هشیدـنا  راومهان  ياه  هداج  منم و  کنیا  اما  گنراگنر ، داش و  ياه  هرظنم  نآ  داب  دای  زاریـش ! يا  يردـپ ، نیمزرـس  يا  دوردـب ،
.منک یم  مالس  اه  نادب 
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ناریا تمکح  نیگن  نیدلاردص ؛

دنویپ مه  هب  ار  نافرع  مالک و  قارشا و  ءاشم و  هفسلف  هارراهچ  نامز ، زا  یهاگتـسیا  رد  نیدلاردص ، دیاب  هک  تسناد  یم  هچ  یـسک 
.دنک ناملسم  نایناریا  رکف  خیرات  نیگن  ار  شمان  دنزب و 

، دریگ یم  ارف  ار  یلقن  ياه  شناد  دـنز ، یم  بدا  يوناز  ییاهب  خیـش  شیپ  يدرگاش ، ساـبل  رد  هک  تسا  میهاربا  رـسپ  دـمحم ، نیا 
.دناشن یم  هنیس  رب  داهتجا  ناشن  هاگ  نآ  سپ 

باریـس و یلقع  ياه  شناد  تمکح و  زا  ار  نتـشیوخ  ناج  داـمادریم ، مـالک  یناـشفارهوگ  زا  نونکا  هک  تسا  يزاریـش  ناوج  نیا 
.دزاس یم  رت  كانشطع  رت و  باریس 

ياردـصالم دـنریگ !؟ دوخ  رد  دـنباترب و  ار  وا  یناـفرع  هار  هک  نازاورپْربا  نآ  ناشیدناارحـص ، نـالدایرد و  نآ  دـنیاجک  غیرد ! اـما 
ییارـس هب  تخر  سپ  دـنک ؟ شوخ  لد  شوخ ، يور  مادـک  هب  دـنک ؟ هچ  شا  هنامز  ناشیدـنارهاظ  ياـهراصح  ياـنگنت  رد  یناریا ،

.دیوگ عادو  شرهاظم  اب  دشوپب و  مشچ  ایند  زا  دیامیپب ، ادخ  شرع  يوس  هب  ار  ییانعم  جورع  ياه  هلپ  ات  دشک  یم  رگید 

هعبرا رافسا 

نآ زا  وا ، دـهز  تولخ و  وا ، يزور  هنابـش  ياه  شیاین  .تساردـص  مان  نینط  زونه  لُگ ، هب  لُگ  راوید و  هب  راوید  کـهک ، ياتـسور 
شیپ اردص  هب  اجنیا  ینطاب ، ياه  فشک  دوهـش و  لالم  هک  دوب  نیا  ریدقت  راگنا  .دسر  یم  ناج  شوگ  هب  خـیرات ، نالاد  زا  يدابآ ،

: دوش شک 

لاب رپ و  اب  متخومآ ، یلقع  ناهرب  اـب  نآ  زا  شیپ  هچنآ  هکلب  دوبن ، ریذـپ  ناـکما  لـیلد ، ناـهرب و  اـب  هک  دـش  فشک  نم  رب  يزومر  »
(1) «. مدرک تیؤر  نایعلاب ، دوهش و  هارهاش  زا  رتشیب ،

«، هیلاعتم تمکح   » ِدرم هفـسلف ، نافرع و  ِدرم  هرابرگید  دورو  يارب  الـصم ، تشگلگ  دابآ و  نکر  بآ  يدادـجا ، رهـش  هرابود  الاح ،
.تسا يزاریش  دور ، هک  اجره  نیهلأتملا  ردص  هک  دیوش ؛ یم  نت  هعبرا » رافسا   » ِدرم گرزب 

، ناشفشتآ نیا  دوش و  یم  انب  وا ، نابز  ملق و  اب  وا ، ياه  تسد  اب  نتسناد ، يوک  يوس  هب  یشیدنادازآ  دقن و  سرد و  ياه  یـسرک  و 
.دنک یم  يراج  امرگ  رون و  راشبآ ، نیا 

اردصالم .دنک  یم  ذوفن  نادنمشیدنا  توکـس  هناخ  رد  ادص -  یب  تولخ و  هشوگ  ره  ات  دور - ، هک  ایند  ياج  ره  ات  اردص ، هشیدنا 
.تسا یناریا  هشیمه 
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يریما نیسح  / دهد یم  یگزات  يوب  هک  یفوسلیف 

دوخ كرد  هزادنا  هب  ار  مالسا  شناملاع ، هک  يرهش  زا  نک  چوک  .تسا  هتسیاش  تنت  رب  ییاهنت ، هقرخ  اردصالم ! نک  چوک  رهش  زا 
.تسا هدرم  فوسلیف  بوخ ، فوسلیف  نآ  رد  هک  يا  هسردم  زا  دنناد و  یم  کچوک 

دیعبت اج  نادـب  ار  اه  لگ  رطع  هک  ورب  ییاج  هب  میـسن ، هلفاق  اب  نزب و  اج  اه  لگ  هزات  رطع  ناـیم  رد  ار  دوخ  یهد ، یم  یگزاـت  يوب 
.دنا هدرک 

نیشن نامسآ  يزاریش 

يوب وت  زا  نیـشن ! نامـسآ  يزاریـش  یـسراپ ، هشیدنا  رـسپ  .ترکب  راکفا  ینوردنا  رد  ار  نامیا  راد و  هگن  لد  هچقودنـص  رب  ار  قشع 
یتشاذـگ و یم  اپ  شرخآ  هلپ  رب  وت  هک  رون  اوقت و  زا  مدـید  ار  ییاه  هلپ  دـیمد و  یم  نامیا  غاب  هچوک  رب  هک  دروخ  ماشم  هب  يراـهب 

.يدوب هدرک  هرگ  تبحم ، يابوط  زا  ییاه  هخاش  رب  ار  تتسد 

هللا یلـص  دمحم  ّتنـس  رکف و  هنیدم  رد  متـشذگ و  یم  رذوبا  ناملـس و  ثیدـح  هچوک  زا  یتقو  مدـیمهف ؛ ار  وت  نامیا  تاجرد  نم ،
.متسج یم  ار  وت  ياپ  ياج  هلآ ، هیلع و 

ینارون ياه  هشیدنا  دنزرف 

.میدیعبت رد  شیوخ ، دوبعم  قارف  رد  همه  ام  هک  شابم  دیعبت  تبرغ  زا  هتـسخ  باتفآ ! ینارون  ياه  هشیدنا  دنزرف  ایند ، ریوک  ینادنز 
یناد یم  وت  طقف  یناد و  یم  وت  .تسا  هدناکـشخ  ار  رـشب  لد  ياه  همـشچ  تبیغ ، ریوک  هک  شابم  نید  ناـمهف  جـک  روج  زا  هتـسخ 
رثوک زا  دراد و  تقیقح  قامعا  رد  هشیر  هک  يدنلبرس  لخن  وت  یتسین ؛ هناوج  وت  اما  دروآ ، یم  اه  هناوج  رس  رب  هچ  دیشروخ ، تبیغ 

.دروخ یم  بآ  تیالو 
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یقلاخ یلع  / تفرگ هزات  ناج  وت  زا  هفسلف ،

.تسا یتسه  روهط  بارش  وت ، تاعمل »  » .تسا هتـساخرب  وت ، يادن  زا  تسمرـس  حبـص ، هک  زیخرب  .دراد  ار  وت  يوب  زونه  كاخ ، نیا 
!؟ هدز تملظ  ناگراتس  یفیلکتالب  رد  تسا  یباتفآ  هک  دیدن ؛ ار  توکلم  هئشن  وت ، یتوهال  ملق  زا  ناوت  یم  رگم 

ییانـشور چـیه  هب  يزاین  هک  تشاد  هتـسجخ  یعولط  ردـق  نآ  وت ، مالک  قارـشا  .يدـیمد  نآ  رب  وت  یتقو  تفرگ ، هزات  ناج  هفـسلف ،
! یتسه ياوآ  اب  ادص  مه  يا  اه و  هژاو  اه و  باتک  نیشن  هلچ  يا  .دوبن 

؟ یبوک یم  شباوج  یپ  رد  ار  اهرد  هدش ، دوخ  یب  نینچ  نیا  هک  یتخود  مشچ  یتسه  زمر  مادک  هب 

هعبرا رافسا  اب 

هک رادرب ؛ ملق  .دننک  یم  دایرف  ار  وت  مان  هفسلف ، هدش  مگ  ياه  هرجح  هک  یتقو  تسشن ؛ ریسفت  هب  دیاب  ملاع ، دوهـش  يارب  ار  وت  حرش 
طارـص  » رگم دوبن ، وت  هار  هک  تشاد ؛ ار  همه  نیا  راظتنا  وت  زا  ناوت  یمن  هنوگچ  .دـناوت  مالک  قراوش »  » ناریح زونه  ناتـسد ، هب  ملق 

«. میقتسملا

، وت .تسا  هتـسب  خـی  تمالک  يال  هبال  رد  يا ، هدـنرپ  نوچ  تمکح ، رگا  تسین  بیجع  يداد ، هسوب  راـهب  هنوگ  رب  وت  هک  هنوگ  نآ 
! تمکح ناصقر  باتفآ  يا  يا ؛ هدرک  تهار  ياصع  ار  هعبرا  رافسا  هک  یلاح  رد  دیدرون ، یهاوخرد  ار  فراعم  غاب  نانز ، مدق 

تسا يراج  وت ، دای 

هک يدوب  يراهب  وت ، .دنا  هدربن  دای  زا  تخادـنا ، یم  نینط  ملع  لها  ياه  هرجح  رد  هک  ار  تا  يزاریـش  هجهل  ناهفـصا ، ياه  هچوک 
تیوه هدش ، انـشآ  وت  ياه  مدـق  رب  هک  كاخ  نیا  ياج  ياج  .يزاونب  رورغ  لبط  رب  هکنآ  یب  یتسب ؛ نیذآ  ار  رهـش  ياه  غاب  هچوک 

کح شیوخ  همانسانش  رب  ار  وت  مان  دراد ، يراگدای  وت  زا  هک  ره  کهک و  ناهفصا و  زاریـش و  زا  هک  دنک  یم  نایب  وت  مان  اب  ار  دوخ 
.دنا قرغ  تا  یناحور  هسلخ  رد  اه ، باتک  .تسا  هدرک 
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اپورا اکیرما و  طسوت  ناریا  یمالسا  يروهمج  يداصتقا  هرصاحم  زاغآ 

عراز هبوبحم  / تسا نمشد  هشیمه  ناطیش ،

ِجنگ نیا  دروآ و  تسد  هب  ار  لالقتسا  ام ، هلیبق  یتقو  .تسا  هدرکن  هبرجت  ار  یگدنیاپ  یملاظ ، چیه  هدوبن و  هاوخریخ  ینمـشد ، چیه 
انامه : » دوب هدومرف  نیا  زا  شیپ  دنوادخ ، هکنیا  هن  رگم  تخیر ؛ مه  هب  نمشد ، شمارآ  درک ، تبث  شتیهام  ِقودنص  رد  ار  نایاپ  یب 

!؟» تسا فیعض  نانآ ، هلیح 

زا ار  باوخ  تفشآرب و  تخس  ار  برغ  رّدکم  ناهذا  هک  دوب  یلاؤس  نیا ، تفرگ !؟ سپ  رادیب ، یتلم  زا  ار  لالقتسا  دش  یم  هنوگچ 
.دوبر شنامشچ 

ماخ عمط  يداصتقا ؛ هرصاحم 

هـشیر سپ  .تسا  هدـنکفا  هیاس  يروهمج ، روشک  رب  مالـسا ، تیمکاح  هدیـسر و  يزوریپ  هب  طیارـش ، نیرترباربان  رد  يدرم  بالقنا 
.تسا هدنام  هار  کی  طقف  .دش  دهاوخ  رت  قیمع  یبالقنا ، دنورهش  ره  نطب  رد  لالقتسا ، ياه 

زا ار  داصتقا  دیاب  .تسا  یقاب  هار  کی  طقف  هتشادن ؛ نمشد  يارب  يا  هجیتن  تلم ، هنانمؤم  تمواقم  لاس  تشه  اب  مه  گنج  هک  لاح 
.تفرگ نانآ 

.تسا ناریا  لالقتسا  ریخست  يارب  هار  نیرترب  نایم  يداصتقا ، هرصاحم  سپ  .داتفا  ماخ  عمط  رد  نمشد ، اما 
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میتسیا یم  دوخ  ياپ  يور  تزع ، اب 

ياپ يور  میروخ و  یم  ار  دوخ  رینپ  نان و  ام  : » نامدیامرف یم  هلیبق  ریپ  یتقو  .دنا  هتخیر  همانرب  هدوهیب  هچ  دنا و  هتـسب  دیما  ثبع  هچ 
«. میتسیا یم  دوخ 

يادخ ینعی  نادیهـش ، رالاس  هک  دوب  هتفر  ناشدای  يرآ ، .دندوب  هدرب  دای  زا  ار  زیچ  کی  طقف  .تسا  هتخیر  مه  هب  نمـشد ، تالداعم 
!« تسا رت  نیریش  نیگنن ، یگدنز  زا  تزعاب ، گرم  : » دومرف شمایق  يالبرک  رد  نازاس ، هسامح  ِتفرعم 

، هشیمه يارب  ار  نمشد  تالداعم  همه  هک  نمشد ، يداصتقا  هرصاحم  طقف  هن  ندش ، ینیسح  نیا  هدش و  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  ناریا ،
.تسکش دهاوخ  هتسکش و  مهرد 

يدابآدوواد هموصعم  / تسا رتوبک  رتوبک ، لاب ، نودب  یتح 

شیک .نام  یگدنرپ  ندیـشک  كاخ  هب  هشیدنا  رد  دندوب و  رایـسب  ياه  سفق  ریبدت  رد  نادایـص ، .تراسا  دمآ و  یم  ریجنز  يادـص 
.توخر دوب و  نادنبخی  نوناق  ناش ، یناتسمز 

.دنتشاد نامندش  يراهب  زا  ساره  هک  نانآ  دنتساوخ ، یم  ضغب  هلاچم  ار  نامیولگ 

.دنلب ياهراوید  هب  دندیشیدنا و  اهراصح  هب  نینچ ، نیا  دندیسرت و  یم  نامشیدنارود  نامشچ  زا 

.دنتشامگ هرصاحم  ياهرات  ندینت  هب  ار  ناش  یتوبکنع  ياه  لد  دندرشف و  مهرد  ار  ریجنز  ياه  هقلح 

.دندیمد هئطوت  ياه  قوب  رد  دندرتسگ و  کیرات  ياه  قاتا  زیم  رب  ار  يرتسکاخ  ياه  هشقن 

: هک دنتسناد  یمن  اما  دنرادزاب ، نتفر  زا  ار  ناممزع  ياه  کچیپ  هک  دندوب  هدمآ 

دننک یم  هشیدنا  هچ  هک  وگب  اه  گنس  اب 

تسا رتوبک  رتوبک ، لاب ، نودب  یتح 

دهاوخ ادخ  رگا  ریخ ، ببس  دوش  ودع 

ار اه  هرجنپ  .مینیرفایب  ار  نطو  ناراب  نیرت  يراهب  ات  میدـش ، هدرـشف  مهرد  اهربا  نوچ  میدـید ، اهریجنز  هرـصاحم  رد  هک  ار  شیوخ 
.دنونش یم  مه  اهراصح  نیرت  مکحم  سپ  زا  ار  باتفآ  يادص  هک  رامش  یب  ياهراوید  زا  كاب  هچ 
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.دنا هتشارفارب  دق  ار  يزاین  یب  ياه  تشد  داحتا ، كاخ  رد  هشیر  هک  هسیسد  ياهربت  زا  مغ  هچ  ار  نارادیپس 

.رطخ فوخ و  ياه  نادیم  ناتماق  تسار  میدیشروخ ؛ ياه  هعلق  ناراوس  ام 

هب قشع ، ناوترپ  ناتـسد  اب  ار  اه  بش  نیرت  کیرات  هک  میا  هتخومآ  .دـناوت  یمن  نتـسشن  كاخ  هب  یناـفوت  چـیه  ار  ناـم  یگداتـسیا 
.مینک لدب  يدنلبرس  نشور  ياهزور 

.تسا هدرک  تبث  نینچ  نیا  ناهج ، یخیرات  هظفاح  ار  ناریا 

میرادن یساره 

، دنـشورف یم  ربق  دنـشون و  یم  بش  هک  نانآ  دـنراد ، دوپ  رات و  يدرم  ناوجان  زا  دـنا و  هتـسیز  هنیک  هایـس  بادرم  رد  هک  نانآ  و  ... 
.ندروخ نیمز  نتسشن و  اپ  زا  ِساره  یب  میا ؛ هداتسیا  رابگر  نافوت و  ربعم  رد  هک  دننادب 

.دنشک یم  دق  ار  ییافکدوخ  ياه  قفا  نامسآ ، زا  یناتشگنارس  اب  نامناج ، ناتخرد 

ياه هداج  نامراوتسا ، ياه  ماگ  دوش و  یم  هدوشگ  عیسو  ياهرازمدنگ  هب  نامهاگن  هرجنپ  اما  دنا ، هتـسشن  نام  هرـصاحم  هب  هچرگا 
.ددرون یمرد  ار  راکتشپ  هدارا و 

.میا هتشادرب  يزارفرس  تزع و  ياه  هناد  نطو ، نیا  زیخرز  كاخ  زا  میا و  هتخیر  ورف  ار  هئطوت  ياهراوید  ام ،

.تسا هدرک  حتف  ار  ناهج  ياه  هلق  نامراختفا ، مچرپ  میا و  هداتسیا  ام ،

يدمحم سابع  / دوسح ياهزییاپ 

، دوسح ياهزییاپ  دندیشک و  دق  ام  غاب  ياشامت  راوید  تشپ  اه ، ناتسمز  دش ، روراب  هک  مالسا  تسشن و  هفوکـش  هب  هک  بالقنا  راهب 
هـشیمه غاب  نیا  اب  برغ ، قرـش و  ياه  تفآ  همه  نیب  تخادنا  هلـصاف  دیـشک و  راصح  بالقنا ، نابغاب  اما  دندرک ؛ ینمـشد  راهب ، اب 

.راهب

نیا رب  ندیراب  زا  دندرک  زیهرپ  دصق  دسر ، یمن  ام  راوتـسا  ناتخرد  ناماد  هب  اهداب ، هدولآ  ياه  تسد  دندید  هک  یتقو  هریت ، ياهربا 
.یتشهب كاخ 

.دوش یم  ناراس  همشچ  نماد  كاخ ، نیا  هک  دنتسناد  یمن 

ص:43

هرامش 97 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


...میداتسیا اپ  هب  یتقو 

ناویا یناشیپ  رب  ندنام  دـصق  هک  مادـم  ياه  سوباک  موش و  ياه  هیاسمه  میتخاس ، دابآ  ار  شیوخ  هناخ  میداتـسیا و  اپ  هب  هک  یتقو 
، اه هدنرپ  هشیمه  .دوش  یم  ادیپ  ینـشور  هب  یهار  هشیمه  .درادن  ار  تملظ  بات  ناویا ، نیا  اما  دـندش ، تملظ  دنتـشاد ، ار  ام  یباتهم 

.درک دنهاوخ  سمل  ار  نامسآ 

ندیشک سفن  هب  هک  میتسه  ینارتوبک  ام  .میدنب  یمن  لد  هاتوک ، ياه  فقس  هب  ام  .میدرب  هار  ینـشور  هب  هک  میدش  ییاه  هدنرپ  ام  و 
.میراد تداع  يدازآ ، رد 

دش رت  ناسآ  ام  يارب  زاورپ  دندرب ، رتالاب  ار  اهراوید  هچره 

يدازآ هب  اوه  ادابم  ات  دندز ، هرگ  ار  كاخ  داب و  بآ و  دندنازوس و  ار  نامیاه  هنایشآ  دندرک و  یمخز  ار  نامرپ  لاب و  لاس ، تشه 
ار ناهج  اکیرما ، .دننک  شیوخ  هتسباو  ار  ام  دنتساوخ  یم  دنتسب ! یم  ام  يور  هب  ار  اوه  یتح  دنتسناوت ، یم  رگا  دسرب ! ام  لالقتسا  و 
ار یشحو  ياهداب  همه  لاهن ، نیا  هک  تسناد  یمن  .دناکشخب  ار  بالقنا  مالسا و  ياه  هشیر  تساوخ  یم  درک و  فص  ام  لباقم  رد 

.دناوخ یم  یگداتسیا  يدازآ و  لالقتسا و  ياشامت  هب  ار  ناهج  شا ، يراهب  ياه  گرب  دنکش و  یم 

دوبن زاس  هراچ  همه ، نیا  اما  دوبن ، يداصتقا  میرحت  زج  يا  هراچ  سپ  دادن ؛ باوج  مادک  چـیه  یگنهرف ، یتاغیلبت و  یماظن و  گنج 
دـش و رت  ناسآ  ام  يارب  زاورپ  دـندرب ، رتالاب  دـندرک و  رتدـنلب  ار  هرـصاحم  ياـهراوید  هچره  .دیـسر  تسب  نب  هب  اـکیرما ، .تسین  و 
هک نانچمه  ار ، نام  يدازآ  هک  نانچمه  دریگب ؛ ام  زا  دناوت  یمن  ار  اوه  هک  دـناد  یمن  اکیرما  .رت  کیدزن  نامیاه  تسد  هب  نامـسآ 

.ار ناممالسا  هک  نانچمه  ار ، نامندوب  یناریا  تریغ و 

! میدیلاب یهت ، ياه  تسد  اب 

، ام یگتـسبمه  یلدمه و  تیمح ، تریغ ، .دندیبات  ام  رب  ار  دـیما  یکیرات ، رد  اه  هنزور  تسـشن و  راب  هب  ینمـشد ، هتـسب  راصح  و  ... 
هتسه يژرنا  یهت ، ياه  تسد  اب  .میدییاس  اهربا  رب  رس  دنوامد ، نانوچ  ام  درک و  نامدنلبرس  سرگاز ، زربلا و  ياه  هوک  هتـشر  نوچ 

.مینکن زارد  سک  چیه  يوس  هب  تسد  نامیاه ، هرفس  نان  يارب  ات  مدنگ  دیلوت  رد  میدش  افکدوخ  میدرک و  دیلوت  يا 
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نامبالقنا مالسا و  هک  نانچ  میدرک ؛ رداص  ایند  طاقن  مامت  هب  ار  نامتداهـش  تماهـش و  تریغ و  هک  میدرک  دشر  میدیلاب و  ردق  نآ 
! ...راذگب دوش ! قرغ  ناریا  يداصتقا  هرصاحم  شوخ  لایخ  رد  اکیرما  ات  راذگب  .ار 

يداب تهزن  / دنکب دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرما 

اب ار  دوخ  یلزا  دنویپ  هک  دنک  یم  ذوفن  ییاه  لد  رد  طقف  ناطیـش ، زا  سرت  دیآ و  یمنرب  میرحت  باعرا و  دیدهت و  زج  ناطیـش ، زا 
، يرماس هلاسوگ  تبیه  رد  هدـیزخ و  نوریب  شیوخ  یفخم  خاروس  زا  گرزب ، ناطیـش  هک  درذـگ  یم  اه  نرق  .دـنا  هدرب  دای  زا  قح ،

یم ناـهج  رب  ار  شیوـخ  یتوغاـط  هرطیـس  دـناوخ و  یمارف  لـطاب  رفک و  هب  ار  ناـهج  ًاـنلع ، هتـسشن و  لاـجد  رخ  رب  هدرک و  جورخ 
يایؤر زا  هتفر  هتفر  اکیرما -  گرزب -  ناطیـش  هک  تسا  يا  هناـمز  نونکا ، اـما  .دـناشک  یم  شیوخ  رکم  ماد  هب  ار  همه  دـنارتسگ و 

؛ دروخ دـهاوخ  مقر  مالـسا  نایدانم  تسد  هب  هک  دـنیب  یم  هجاوم  ییادرف  اب  ار  دوخ  دوش و  یم  رادـیب  متـسیب ، نرق  بحاـصت  نیریش 
اهتنا هب  لطاب ، اب  هزرابم  رد  ار  دوخ  یخیرات  فیلکت  دنکـش و  یم  شیوخ ، لـکوت  اـب  ار  اهدـیدهت  اـه و  میرحت  همه  مسلط  هک  یتلم 

.دناسر یم 

تسا تسس  ناطیش ، هناخ 

عطق اب  یگنهرف ، گنج  رد  دـیآ و  یم  نامیا  ییورایور  هب  درـس ، نهآ  اب  یماظن ، گـنج  رد  .تسا  رازبا  حالـس و  هب  یکتم  نمـشد ،
اپ زا  ار  ام  تلم  یـسایس ، يداصتقا و  ياهراشف  هک  درب  یم  لطاب  ناـمگ  دـگنج و  یم  اـم  لالقتـسا  اـب  يداـصتقا ، یـسایس و  طـباور 

نیا تسا و  هدوـمرف  نـییعت  ادهـشلادیس  ار  ناریا  تـلم  فـیلکت  .درک  دـهاوخ  سیلبا  هناراـّبج  تموـکح  میلـست  تخادـنا و  دـهاوخ 
یلاشوپ ياه  تردق  همه  زا  رتارف  یتردق  هک  تسا  میلـست  اضر و  نیمه  دنتـسه و  میلـست  قح ، ربارب  رد  طقف  نامزلارخآ ، نادـهاجم 

لکوت نامیا و  نافوت  ربارب  رد  هک  تساه  توبکنع  تسس  هناخ  نوچمه  اکیرما ، يرابکتسا  تموکح  .تسا  هدیشخب  اهنآ  هب  ناهج ،
.دور یم  داب  رب  هظحل  کی  رد  ام ، تلم 
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تابیقعت رد  زونه  هک  یناسک  هن  دـنا ؛ هدرب  دای  زا  قح  اب  ار  دوخ  یلزا  دـنویپ  هک  دـنک  یم  ذوفن  ییاه  لد  رد  طـقف  ناطیـش ، زا  سرت 
.دنهد یم  رس  اکیرما  رب  گرم  دایرف  دننک و  یم  هرگ  تشم  ناشتعامج ، ياهزامن 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / تسین یبیجع  زیچ  نات  ینمشد 

.دوش ناریا  ياپ  تسد و  دنب  ات  دینک  ریجنز  مه  هب  ار  اهروشک  ياه  تسد  زورما ، هک  تسین  یبیجع  زیچ 

.دننیبن ار  تلادع  تیناقح و  نیگنر  يولبات  ات  دیراذگب  ایند  نامشچ  يور  ار  ناتهایس  ياه  لاگنچ  هک  تسین  یبیجع  زیچ 

اما .دزادـنیب  همه  مشچ  زا  ار  وا  ات  دـیاشگ ، یم  هناخ  بحاص  نعط  هب  نابز  دوش ، هاتوک  يا  هناخ  تراغ  لواپچ و  زا  هک  ییاه  تسد 
يداصتقا هرصاحم  .امش  ياه  هنشد  رپس  موب ، زرم و  نیا  ناناوج  ياه  هنیس  تسامش و  هایس  ياه  همکچ  يانشآ  نیمزرس ، نیا  كاخ 

هچ امـش  يارب  ایند  مینیبب  تبقاع  ات  تسا  هدـش  تبث  ناریا ، تارطاـخ  رتفد  رد  هک  تسامـش  ناـشخرد  هقباـس  زا  کـچوک  یگرب  مه 
.دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  ار  يا  هفحت 

! دیناسرتن میرحت  زا  ار  ام 

.دیدرک ورد  تسکش  هرمث  دیدناشف و  گنج ، رذب 

ات دیدرک  سوبحم  يداصتقا ، میرحت  راصح  رد  ار  ناریا  راب ، نیا  دـیدرک و  تشادرب  ترفن  لوصحم  دـیدنکفا و  اتدوک  قافن و  مخت 
.تکرب هرصاحم ، ياه  هظحل  زا  میزاس و  یم  تمعن  گنج ، زا  ام  هک  دیناد  یمن  اما  دینک ؛ نوفدم  ار  یمالسا  بلط  قح  شبنج 

هدادـن هب  ام  .تسا  هدوبن  يزیچ  ترفن ، اتدوک و  تنایخ و  گنج و  زج  ناـتیاه ، هداد  ناـغمرا  هک  دـیناسرتن ؛ ناـتیاه  ندادـن  زا  ار  اـم 
.دهاوخ ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع  يرآ ! .درک  میهاوخ  هزمزم  ار  یلاعت  معط  تقو ، نآ  هکارچ  میرتدنسرخ ؛ ناتیاه 
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سیونریز

.درک سوبحم  نآ  رد  ار  شیوخ  نابحاص  هک  دش  ینادنز  يداصتقا ، هرصاحم  رکفت  - 

.دندرک هبرجت  ار  رایغا  زا  يزاین  یب  زاین ، نیع  رد  نایناریا ، هک  دوب  يرگید  گرزب  نومزآ  يداصتقا ، هرصاحم  - 

نایبیبح هّللا  حور  / دزورفرب دزیا  هک  ار  یغارچ 

هچره ریسم ، نیا  رد  ناطیش ، نایهاپس  دنباتنرب و  ار  نایلیباه  تداعس  ییوج و  قح  نایلیباق ، هک  تسا  خیرات  رّرکم  ناتـساد  نیا  يرآ !
ای باعرا و  دیدهت و  دیعو ؛ هدعو و  دننک ! شوماخ  ار  ادخ  ییوخادخ  تیمح و  تریغ و  هلعـش  دـیاش  دـنریگ ؛ راک  هب  دـنراد ، ناوت 

.تسا ناطیش  تسس  ياهزیواتسد  همه ، همه و  ...و  يداصتقا  هرصاحم  یماظن و  هلمح 

«. هِرُون ُِّمتُم    ُ هّللاَو مِهِهاوفَِاب    ِ هّللا َرُون  اُوئِفُطِیل  َنُدیُری  »

، دندرـشف ياپ  هنانمؤم  رواب  نیا  رب  دنتـسناد و  هّللا »  » ار ناشراگدرورپ  راتفر ، راتفگ و  رد  هک  ار  یتما  دـنوادخ ،  » هک يا  هدینـشن  رگم 
؟» هداد يروای  ترصن و  هدعو 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / مینام یم  همشچ  اه ، گنس  رواب  مغر  هب 

، دیشروخ شبات  اب 

، يراج هشیمه  يدور  يرای  اب 

، اه هلال  کمک  اب 

.میدش زبس  یتشد 

...اما مینارتسگب ، اج  همه  هب  ار  توارط  يزبس و  میتساوخ  یم 
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.میوش هدرمژپ  هدرسفا و  مینامب و  هنشت  ات  دنتسب  ار  نامهار  نشخ ، ياه  گنس 

.مینک سویأم  ار  اه  گنس  ات  میوش  بآ  نامدوخ  دیاب  تفگ : دیشروخ 

.میوش یم  رتشیب  مه  ام  دنتفگ : اه  هلال 

.منک یم  تماقتسا  مه  نم  تفگ : مه  دور  و 

.مینامب زبس  هشیمه  يارب  ات  میناشوجب  ار  لالقتسا  همشچ  میتسناوت  شیوخ ، تمه  اب  اما  دوب ؛ اه  گنس  هرصاحم  رد  اج  همه 

.مینام یم  ام  يرآ !

.میوش یم  همشچ  ام  دندنبب ؛ ار  بآ  هار  دنهاوخ ، یم  هک  مه  ردقچره  اه  گنس 

.مینام یم  ام 

عراز هبوبحم  !/ همه لالح  ادخ ، نیمز 

همه لاوس  اجک ؟ دش  مگ  هعرزم  دیلک 

همه لاف  تفرگ  يروک ، یلوک  دیسر 

دراد نم  هب  یگتسب  امش  نوخ  ماود 

همه لاب  هک  منم  میامش ، نامسآ  نم 

درز مه  یبآ و  مه  كدوک ، هن  دوب و  ریپ  هن 

همه لاس  نس و  هب  قلعت ، هچره  گنر  هب 

؟ تسیک دراو  هزات  توهبم ، ّددرم و  همه 

همه لاق  لیق و  ِگرم  قد  هدش  نابغاب  هک 

دُرم هچغاب  نایم  رد  لغب ، هب  دبس  ینز 

همه لاح  هب  یلو  شمیتی ، لفط  تسیرگ 

دندش درز  هشیر  هشیر  ناوج ، ياه  تخرد 
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همه لاوز  دسر  یم  يدب ! قافتا  هچ 

يدابآ زا  یسک ، دیایب  دوب  رارق 

همه لاک  ياه  هویم  دسرب  وا  نذا  هب 

دمآ نابغاب ، دوب  شرظتنم  هک  یسک 

همه لام  هک  یسک  دش ، ادخ  مهس  هک  یسک 

تشگرب اضق  دش ؛ ریثکت  هعرزم  دیلک 

! همه لالح  ادخ ، نیمز  تفگ : درم  و 
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هبنش جنپ 

دادرخ 1386  3

لوالا 1428 يدامج   7

May.2007.24

يزوریپ تمواقم و  زور  رهشمرخ -  يدازآ  زورلاس 

يدابآدوواد هموصعم  / يداتسیا هوک ، نوچ 

.دنداتفین اپ  زا  دندروآ و  بات  ار  رگمتس  ياه  هلولگ  هک  منک  یم  رکف  ترس  یب  ياه  لخن  هب 

رکف وت  هب  .دندروآرب  يدیـشروخ  تکاخ ، هرذ  ره  زا  دنتـسکش و  مهرد  ار  هرـصاحم  راوید  هک  مشیدنا  یم  تریلد  نانز  نادرم و  هب 
.مزیر یم  قوش  کشا  لالقتسا ، ياه  هزاورد  رب  ار  تا  هسامح  منک و  یم 

ار نازواجتم  تسمرـس  ياهدایرف  دـش و  ریبکت  گناب  تناج ، تشخ  تشخ  .ار  درگ  هزره  ياه  ناـفوت  هوک ، هک  ناـنچنآ  يداتـسیا ؛
.تخیر نیمز  رب  هکت  هکت 

! داب نامتزع  نیذآ  هشیمه  ات  تمان ، .دنک  یم  عولط  باتفآ  زین  هتسکش  ياه  هرجنپ  رب  هک  نام  یتخومآ  يداتسیا و 
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.تسا هتخیمآ  نامیا  رطع  اب  موق ، نیا  سفن 

ار نام  ینامسآ  رابت  ات  دنـشکب ، نامریجنز  هب  هتفرگ ، هم  ياه  هچوک  رد  هک  دندوب  هدمآ  .ار  ییانـشور  مینک  شومارف  ات  دندوب  هدمآ 
روخـشبآ زا  شتمظع ، ياه  هشیر  تسا و  هتخیمآ  نامیا ، یباتفآ  رطع  اب  موق ، نیا  ياه  سفن  هک  دنتـسناد  یمن  اما  مینیـشنب ؛ راکنا  هب 

، نامـسآ تسد  رد  تسد  دـنا و  هدوـمیپ  ار  رود  ياـه  یبآ  ناتـسهوک ، يوزاـب  هـب  وزاـب  هـک  دنتـسناد  یمن  .دروـخ  یم  بآ  لـکوت 
يزوریپ زمر  هک  دندوب  هتفایرد  ینـشور  هب  هنازرف ، ریپ  نآ  دننامه  نانیا ، .دـنا  هدرک  دـصر  ار  یگدـنب  تفرعم و  ناگراتـس  نیرترود 

.تسا رادماو  ار  توکلم  ناش ،

يرادیاپ همغن 

هناش رب  ار  لالقتـسا  منرت  تا ، هتـسر  سفق  زا  ناگدنرپ  هک  الاح  دنز ؛ یم  مدـق  لالقتـسا  باتفآ  تروبـص ، ياه  هچوک  رد  هک  الاح 
.زومایب قشع  قشم  ار  تناگوابون  زیخرب و  دنهد ، یم  رس  يدازآ  هتسشن  نوخ  هب  ياه 

جوم نایهام  ات  تمواقم ، هرجنح  اب  نزب  ادـص  ار  نوراک  .دـنراذگب  ناشنادـنزرف  ياه  هناـش  رب  ار  دربن  ياـه  هیفچ  وگب ، تنارداـم  هب 
.يزومایب ایرد  هسامح  ار  شا  هتفرگ 

، نامیا هدارا و  دورس  زا  ار  ترورغ  ياه  هچوک  وش و  دنلب  يا ، هدش  اهر  دادیب  هچ  ره  راصح  زا  هک  الاح  اه ! هنیآ  اهدایرف و  رهش  يا 
هب ار  تا  يراوتـسا  نامـسآ ، .نک  لدب  يرادـیاپ ، همغن  هب  ار  غاد  درد و  هیثرم  ترادـغاد و  ياه  ناتـسلخن  رد  وش  يراج  نک ! زیربل 

.تسا هداتسیا  نیسحت 

يدمحم سابع  !/ رهشمرخ زیخرب ،

.درک نیریش  ار  رهش  ماک  هزات ، ياه  بطر  رطع  دندش و  دلوتم  اه  لخن  هرابود 

.دیشک لک  رهشمرخ ، يداش  يارب  دوردنورا ، مامت 

.داد مالس  رهش ، هب  دمآ و  ردنب  هناتسآ  ات  سراف ، جیلخ 

قرغ دادرخ ، .دنداد » هرابود  یمالـس  باتفآ  هب   » دندروآرب و رـس  یـشومارف ، ياهراوآ  ریز  زا  اه  هرجنپ  دـندش و  ابیز  اه  هناریو  همه 
.دش وهایه 
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.دوب هدش  رت  يراهب  نیدرورف ، لوا  زا  دادرخ ، موس 

همه هجهل  زا  تندوب ، يرهـش  رطع  زونه  .دنهار  رد  هزات ، ییاهزور  هک  زیخرب ، دندمآ ؛ وت  ياشامت  هب  ناهج ، رجاهم  ياه  هدنرپ  همه 
! ...زیخرب رهشمرخ ، زیخرب  تسا ؛ رتزاونلد  برغ ، سیسأت  هزات  ياه  ندمت 

! دوب هدرک  شومارف  ار  تتریغ  نمشد ،

تریغ تارداص  لحم  وت ، ردـنب  هک  دـندوب  هدرک  شومارف  اما  سفق ، ار  تیاه  هدـنرپ  دـننک و  ناـبدرن  ار  تیاـه  لـخن  دنتـساوخ  یم 
باتفآ تسوپ  رب  ار  ناش  هدولآ  ياه  مدـق  یتقو  دـیاش  .درک » دـهاوخ  دازآ  ادـخ  ار  وت   » هک دـندوب  هدرک  شومارف  تسین ؛ اـه  یناریا 

ناش هار  دس  وت ، يردارب  نوخ  هک  دنتسناد  یمن  اما  دندوب ، هدرک  قاشنتسا  ار  نارهت  هدولآ  برـس  ياوه  رطع  دنتـشاذگ ، تا  هتخوس 
.دنتسرفب تاولص  دنسر ، یم  هک  وت  یناملسم  رطع  هب  دندوب  هدرک  شومارف  .دش  دهاوخ 

دوش رهش  نینوخ  هچرگا  دنام ؛ یم  رهشمرخ  رهشمرخ ،

ياهداب .دنتسکش  یم  اه  هراپمخ  ار  تیاه  هشیش  هزور  دندیعلب و  یم  ار  تیاهزور  دیـشروخ  هریت ، ياهربا  تشذگ ، یم  هک  هیناث  ره 
.دندرک یم  رپرپ  ار  تا  هضور  ياه  لگ  یشحو ،

رب ار  ناشتموکح  ماخ  لایخ  اه ، هیواعم  دننک و  ماش  ار  رهـشمرخ  هک  دوب  هدز  ناشرـس  هب  تا ! یمخز  نت  داد  یم  هنیدم  يوب  ردـقچ 
.سلدنا هن  دوش ، یم  ماش  هن  رهشمرخ ، هک  دندرک  شومارف  اما  دندز ؛ یم  دنخبل  تا  ینامسآ  كاخ 

.دوش رهش  نینوخ  هچرگا  دنسیونب ؛ نوخ  اب  ار  شکاخ  هچرگا  دنام ؛ یم  رهشمرخ  هشیمه  رهشمرخ ،

يراجفنا چـیه  يادـص  اما  ناـشاه ؛ هناـخ  پوت  یپرد  یپ  ياـه  هلولگ  اـه و  هراـپمخ  اـب  .دـندوب  هتخادـنا  هرامـش  هب  ار  تیاـه  سفن 
.دنک عطق  ار  تا  یمخز  ياه  هرانم  ناذا  يادص  اه و  لخن  نآرق  توالت  يادص  ینآ ، تسناوتن 
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يدازآ رطع 

همه ناهد  شزاوآ ، هک  دش  يا  هدنرپ  يدازآ ، رطع  دنداتـسیا و  اه  لخن  دـندش ، دـلوتم  اه  هناخ  هرابود  .تفای  هزات  يدـلوت  قشع ، و 
هتـسد ياهزاوآ  دنداتـسیا و  راوتـسا  اه ، هلال  دـندش و  هلال  اه ، مخز  اـه و  نوخ  همه  .درک  وب  شوخ  ار  رهـشمرخ  زا  ارذـگ  ياـهداب 

ربهر ات  دـندرک  هیدـه  كاخ  هب  ار  يا  هزات  ياهراهب  هدـیمد ، ياه  هلـال  و  ...هدـیمد » هلـال  نطو  ناـناوج  نوخ  زا  : » دـندناوخ یعمج 
«. درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ  : » دومرف هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  ناهج ، ناگدازآ 

یتمعن اتیزر  / دوب هتشارفارب  ياه  هلق  هویش  تا ، هویش 

هراومه قیمع ، ياـه  هشیر  هکارچ  یتشارفارب ؛ دـق  قفاوماـن ، ياـهداب  هب  ور  گرب ، نیرخآ  اـت  یتـخومآ و  ناـتخرد  زا  ار  یگداتـسیا 
هدیـسر ياه  هویم  نیریـش  معط  تسا ، هدـیود  ناشرواب  قامعا  ات  ناشیاه  هشیر  هک  اهنآ  دـنراد و  یم  هگن  اجرب  اـپ  ار  تخرد  یتسه 

.دندیشخب خیرات  ياه  لصف  هب  ار  ربص 

هگن اجرب  اـپ  ار  وت  هچنآ  .دراد  نامـسآ  هب  نتـسویپ  نتفر و  ـالاب  لـیم  هک  تسا  زارد  نیا  يارب  هوک ، رمع  شاـب ؛ اـجرب  اـپ  رهـشمرخ !
لمحت دوخ  ياه  هناش  رب  ار  فرب  يدرـس  ینیگنـس و  هک  ییاه  هلق  تسا ؛ هتـشارفارب  دـق  ياه  هلق  هویـش  هک  دوب  الاب  هب  هاـگن  تشاد ،

.دننک يراج  ار  يزوریپ  رهش ، ِناگنشت  يارب  ات  دندرک 

اه قیاقش  مان  هب 

ات دشاب  گنر  خرس  یتسیاب  ندییور ، هک  داد  ناشن  رهشمرخ ، یلو  دوش ؛ زبس  ات  دنراک  یم  ار  قیاقش  .دنا  هتـشاک  قیاقـش  هناد  اجنیا ،
!؟ دنجنس یم  درد  اب  ار  درم  تقاط  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنامب ؛ اهدای  رد 
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هب ار  هلولگ  هتفر  دوگ  ياه  هطقن  زونه ، هک  وت  ياهراوید  .درک  حـتف  ار  اه  یمّرخ  مامت  هکلب  تفرگن ؛ ار  رهـشمرخ  اهنت  وت ، يرادـیاپ 
؛ تسین ایفارغج  هشقن  يور  رب  كزان  یبآ و  یطخ  اهنت  نوراک ، زورما ، .تسا  يزوریپ  تمواقم و  ياهزور  راگدای  دـشک ، یم  شود 

.دنا هدرک  لصو  یناریا ، تایح  ضبن  هب  ار  سراف  جیلخ  حور  هک  تسا  ینادرم  تریغ  ِخرس  گرهاش  نوراک ،

تسا یکی  یگداتسیا  نوناق  نیمز  ياج  همه 

، دوب ندرشف  هب  ور  تادحرس ، ییالط  ياهریجنر  هک  زور  نآ  دننک و  یم  میـسرت  ار  تزع  دودح  دح و  هک  دنتفارـش  طوطخ  اهزرم ،
یتقو .دـننک  یم  رـشتنم  اه  هزیرگنـس  ار  نادرمدازآ  رکفت  زرط  نینچ ، نیا  ...و  تشگنزاب ! تفر و  الاب  هک  يا  هنادرم  ياه  نیتسآ  هچ 

دوخ یگداتسیا -  تاذ  هک  دنراذگ  یم  تّمه »  » ياپ ياج  اپ  دنـشاب ، هدیمهف »  » دنهاوخ یم  ینیطـسلف  ناکدوک  نیمز ، يوس  نآ  رد 
.رهشمرخ رس  یب  ياه  لخن  لثم  يریمب ، هداتسیا  هچرگ  تسا ؛ يزوریپ  - 

بیس تینما  يوب 

سپ ار  وت  .دـنریگربرد  ار  وت  زبس  هطخ  ات  دـندوب  هدرک  یناـبت  اـه ، یهایـس  زور  نآ  رد  دروآرد ؛ وناز  هب  ار  اـه  گنـس  وت ، يرادـیاپ 
ات دیآرد ، شخرچ  هب  رهـش ، ياه  نابایخ  رد  تایح ، موادت  ددرگزاب و  توکـس ، ياه  هچوک  تینما  هب  ناکدوک ، دـنخبل  ات  دـنتفرگ 

ددرگ یمنزاب  هوک  هب  اهدور  تسا و  هداتفا  داتفا ، ورف  تخرد  زا  هک  یبیس   » عونمم نطو  خرـس  بیـس  رب  اه  تفآ  ِکنخ  دننک ، تباث 
(1) «. فسوی نهریپ  بیس و  يوب  اب  ددرگ ، یمزاب  کشمیدنا  راطق  اما  تسا ، ناتسبات  نیمه  يارب  طقف  اه  ناتسبات  نیا  رطع  و 

: اه سیونریز 

.مییامش زورید  یگداتسیا  نوهرم  ار  نتسشن  هدوسآ  زورما ، هک  مییاتس  یم  ار  ناتدنلب  تماق  راس  هیاس  - 

ام هظحل  هظحل  هب  ار  ناشحتف  ینیریـش  ات  دـندرک  ناغارچ  دوخ ، نوخ  یخرـس  اب  ار  سلجم  هک  مییاـهنآ  مزب  یمیاد  ناـمهیم  زورما  - 
.دننک فراعت 
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يداب تهزن  / مالسلا هیلع  نیسح  ینامزلارخآ  نارای  تاقیم  رهشمرخ ،

، رهاظ لها  راذـگب  .تسا  هتـشادن  تهابـش  تبارق و  ـالبرک  هب  رهـشمرخ ، هزادـنا  هب  يرهـش  چـیه  ناریا ، هلاـس  رازه  دـنچ  خـیرات  رد 
هیلع ادهشلادیس  ینامزلارخآ  نارای  داعیم  تاقیم و  رهـشمرخ ، میناد  یم  هک  ام  اما  دننادب ؛ هدرک  طوقـس  يا  هناریو  طقف  ار  رهـشمرخ 

.دندوب هدرک  ربرد  ار  هلذلا » اّنم  تاهیه   » نفک هدمآ و  درگ  مالسلا  هیلع  هللاراث  یهاوخ  نوخ  مَلَع  ریز  هک  دوب  مالسلا 

نوخ مه  نآ  تفاـی ؛ میمرت  نوخ  اـب  طـقف  تحارج  نیا  دـش و  دراو  مالـسا  تما  بلق  رب  هک  تسا  یتـحارج  رهظم  رهـشمرخ ، يرآ ،
.دنتشاد هنیس  رب  ار  البرک  غاد  هک  یناسک 

نامسآ و نارادنایم  رهشمرخ ، يادهش  .داد  یم  ادخ  ترصن  حتف و  هوکش  زا  ربخ  رهـشمرخ ، هتخوس  مین  راوید  رد و  رب  ادهـش ، نوخ 
.دندرک لزان  ام  رب  ار  قح  ترصن  تمحر و  هک  دندوب  نیمز 

رهشمرخ يراگدنام  زار 

رب ار  اهریشمش  مخز  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  نانوچ  هک  تسا  ینادرمروالد  تمواقم  تماقتـسا و  رد  رهـشمرخ ، يراگدنام  زار 
ناوت یم  اجک  .دـندیزرو  ربص  دـنوادخ ، هدـعو  راظتنا  رد  دنتـسکشن و  شیوخ ، ماما  اب  ار  ناش  یلزا  نامیپ  دـهع و  دـندیرخ و  ناج 

یحوتفلا حتف  نآ  ياه  هزاورد  شیاشگ  رهشمرخ ، يزوریپ  ادخ !؟ نادرم  تداهش  هیاس  رد  زج  دید ، ققحم  ار  دنوادخ  ترصن  هدعو 
دنکن و هبلغ  شیوخ  قلعت  دیدرت و  سرت و  رب  ات  ناسنا ، اریز  تفرگ ؛ یم  همشچرس  ناشربکا  داهج  رد  نادهاجم ، يزوریپ  زا  هک  دوب 

!؟ دبای البرک  كاخ  هب  هار  دوش و  مالسلا  هیلع  ینیسح  دناوت  یم  یک  دربَن ، رس  ار  شا  ینورد  رفک 

دیسانشب رهشمرخ  اب  ار  ناریا  خیرات 

زا خیرات  تسا ؛ نارابج  ناهاشداپ و  خیرات  رـسارس  درذگ ، یم  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  ههد  هس  هب  بیرق  نیمه  زج  هب  ناریا ، خـیرات 
ار ناریا  خیرات  رهشمرخ ، اما  .ییایفارغج  ياهزرم  نداد  تسد 
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.نامولظم تمواقم  خیرات  لطاب ، قح و  هزرابم  خیرات  دوزفا ؛ ناریا  خیرات  میوقت  هب  يدیدج  گرب  تشون و  هرابرگد 

طقف دنتفر ، تسد  زا  هک  ادخ  نادرم  همه  نآ  درپس و  نتخوس  هب  رـس  هک  لخن  همه  نآ  دش و  ناریو  رهـشمرخ  رد  هک  هناخ  همه  نآ 
.دراد دوخ  هنیشیپ  رد  ار  كافس  نارگمتس  خیرات  مامت  هک  تسا  ینمشد  هزور  دنچ  یلاشوپ  يزوریپ  يرهاظ  هولج 

، اجنیا هکنآ  زا  لفاغ  دنارتسگب ؛ ناهج  هنهپ  رب  ار  ناملاظ  رابج  تموکح  ات  درک  مکاح  رهـش  رب  ار  گرم  یناریو و  سوباک  نمـشد ،
هیلع هللا  لیلخ  نادنزرف  ياهاپ  ریز  شتآ ، رپ  رهش  نیا  دور و  یم  يدیدج  هار  هب  شیوخ ، تشونرس  ریـسم  رد  خیرات ، رهـشمرخ ، رد 

.دنوش یم  شا  هدش  ناریو  نیمز  ثراو  فولأم ، دهع  نآ  ربانب  ناحلاص ، نامولظم و  دوش و  یم  ناتسلگ  مالسلا ،

رد مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  تاراثلای   » مَلَع هیاـس  ریز  هک  دنـسیون  یم  هللا  لـیبس  یف  نادـهاجم  ار  خـیرات  دـعب ، هب  رهـشمرخ  يدازآ  زا 
نمـشد تسد  هب  ینامـسآ ، كاخ  نیا  زا  بجو  کـی  اـما  تخیر ، رهـشمرخ  تشخ  تشخ  رب  ناـشنوخ  ییاروشاـع ، ریپ  نآ  ناتـسد 

.داتفین زواجتم 

ياضما نارازه  نیاتـشا و  نک  نیف  سوحنم  هدـهاعم  ياـچ و  نمکرت  نیگنن  هماندـهع  هن  دیـسانشب ؛ رهـشمرخ  اـب  ار  اـم  ناریا  خـیرات 
.دنتخورف نمشد ، ربارب  رد  شیوخ  سرت  ياهب  هب  تکلمم ، نیا  كاخ  اب  ار  تریغ  تیمح و  هک  نارابج 

هدارا نامیا و  اب 

تردق هراظن  هب  نآ  رد  دناوت  یم  تریـصب  هدید  هک  تسا  یتربع  هنییآ  اهراوید ، اه و  هناخ  اه و  ناتـسلخن  رهـشمرخ ، رـسارس  نونکا 
.تسا هتفای  یلجت  ادخ ، نادرم  نامیا  رد  هک  دنیشنب  ادخ 

ار شیوخ  یهلا  هدارا  نامیا و  قح ، هار  رد  نادهاجم  تسا ، هدمآ  فاصم  هب  راشف ، دیدهت و  باعرا و  اب  نمشد ، هاپـس  شترا و  رگا 
شیپ ییایمیـش  حالـس  کنات و  پوت و  اب  ار  گنج  لطاب ، لها  هک  تسا  نیا  رد  لطاب  قح و  ههبج  قرف  .دنا  هدروآ  هزرابم  نادیم  هب 

.ربکا هللا  هدرک  هرگ  ياه  تشم  مالسلااهیلع و  ارهز  ای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ای  ياهدنب  یناشیپ  اب  قح ، لها  دنرب و  یم 

دتسیاب و اپ  رس  دیراب ، یم  ایرد  نامسآ و  نیمز و  زا  هک  شتآ  ناراب  ریز  رد  زور   45 رهشمرخ ، تسناوت  یم  اجک  دوبن ، نینچ  رگا  و 
!؟ دنک هاتوک  شیوخ ، كاپ  نماد  زا  ار  ناراکبان  زواجت  تسد 
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! یلاخ ادهش  ياج 

تاولص مالس و  رطع  رهش ، رسارس  هتخیوآ و  بیرق » ٌحتف  هللا و  نِم  رْصَن   » زمرق زبس و  ياه  مچرپ  رهـشمرخ ، ياه  هناخ  ماب  رب  نونکا ،
یم هیاس  همه  رب  ماما ، ریخ  ياعد  دـخرچ و  یم  تسد  رد  تسد  تابن ، لقن و  ياه  هلایپ  .تسا  هدـیچیپ  دنپـسا  دود  بالگ و  يوب  و 

هداز و طایخ  دیجم  يوسوم ، اضرلادبع  يدارم ، زورهب  ارآ ، ناهج  دمحم  ياج  .تسا  یلاخ  ادهـش  ياج  ...نایم  نیا  رد  دـنارتسگ و 
هدرک طوقـس  ناریو و  رهـش  زا  هک  ینادرم  نـیمز ؛ رد  اـت  دـنرت  هرهـش  نامـسآ ، رد  هـک  یماـنمگ  نادرم  هـمه  هلاـس و  هدزیـس  ماـنهب 

اب زج  هک  تیدبا  يانهپ  هب  يا  هزاورد  هکلب  نامز ، نآ  زور و  نآ  رد  طقف  هن  یجارعم  دندوشگ ؛ متفه  نامـسآ  ات  یجارعم  رهـشمرخ ،
.درک روبع  نآ  زا  ناوت  یمن  تمواقم ، تیّرح و  ياپ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / ...دنیبب ات  دوبن » دَّمَم  »

هب اه  نویزیولت  رد  ار  حبص  نشج  شنامزرمه ، دنیبب  ات  دوبن  دّمم »  » .ناخرچب ارآ » ناهج   » ِمزع زا  يزارف  تمـس  هب  ار  اه  يونثم  هاگن 
ربکا هللا  رهشمرخ ، ياه  ماب  رب  ار  راختفا  مچرپ  ات  دوبن  دَّمَم »  » .دننز یم  دنخبل  هناحتاف  عماج ، دجسم  ِهارمه  هب  دنا و  هتـشاذگ  شیامن 

.دیوگب

! رهشمرخ دنلب ، تمان 

.شیاتس دورد و  زا  رپ  شزاون ؛ ياهراشبآ  گنر  هب  دنتسه ؛ وت  يارب  فینصت  یتاعطق  مادک ، ره  زورما ، تاعاس 

دـنلب و تمان  دـسر و  یم  نامرد  هب  زورما ، ِنارعاش  يوگانث  ياه  کشا  اب  درک ، راد  هحیرج  ار  تیاه  نابایخ  حور  هک  ییاـه  هلولگ 
! رادیاپ
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یجیهم هبادوس  / دوبن نمیرها  ناتسد  رد  تیاج 

یمدرم اب  زارفرـس ، ياه  لخن  نآ  اب  وت ، .درک  تیادج  كاخ  نیا  رکیپ  زا  دـیلپ ، یتسد  ناهگان ، هک  يدوب  نطو  نیا  هشوگرگج  وت ،
.دوبن نمیرها  ناتسد  رد  تیاج  دندوب ، نامیا  تریغ و  اپارس  هک 

.دـندرک اپ  هب  ـالبرک  وت ، نتفرگ  سپزاـب  هار  رد  مدـق  دـنتفگ و  یلع » اـی  ، » قشع مزع و  تداـشر و  نهاریپ  اـب  یناوزاـب ، اـه و  تسد 
.یتشگزاب نطو  شوغآ  هب  وت  ماجنارس 

تشگزاب نطو  هب  رهشمرخ ،

نوخ .دز  نامیا  ِشقن  كاـخ ، نیبج  رب  خرـس ، تریغ  تیاـه  هرطق  هک  یبش  وهاـیه ؛ رپ  بش  نآ  رد  تشذـگ  هچ  مناد  یمن  ...مدوبن 
.تشگزاب شیوخ  تلاصا  هب  داهج ، ِنادرم  هتسب  هنیپ  ياه  تسد  اب  رهشمرخ ، تفرگ و  نایرج  دش و  ایرد  دیهش ، ياه 

یناـشفا تسد  مدرم  ماـمت  ار  نهیم  ِدـنزگ  یب  تمالـس  نیمز ، ناریا  يدنلبرـس  راـنک  رد  تشگزاـب و  نطو  هب  رگید ، راـب  رهـشمرخ ،
.دندرک

دنشک یم  سفن  وت  ياوه  رد  نادیهش  زونه 

هتـشذگ راگدای  وت ، .دـشخرد  یم  خرـس  وت ، مان  هب  يزور  میوقت ، هتـسخ  ياه  قرو  رد  تسا ، زونه  هک  زونه  ...درذـگ  یم  اه  لاـس 
رب مهرم  شیوخ ، نوخ  اب  راثن ، ناج  انـشآ و  ییاه  تسد  دـناشن و  ناریا  رکیپ  رب  هناگیب  تسد  زور ، کـی  هک  یمخز  یمخز ؛ کـی 

.دنداهن نآ 

ریبکت يادـص  تا ، موصعم  ياه  ناتـسلخن  تمـس  زا  تسد ، رود  زا  .منک  یم  هراظن  ار  وت  ما و  هداتـسیا  نطو  یگدازآ  ياه  هناـش  رب 
.دنشک یم  سفن  وت  رد  نادیهش  زونه  ...دیآ  یم 

هداز حیبذ  هرطاف  / رهش قیاقش » »

ِشوغآ هب  یثعب ، نمـشد  ياه  همکچ  راوآ  ریز  شا  یگدـنز  تاـیح و  هرذ ، هرذ  کـنیا ، .تخوس  یم  اـه  قیاقـش  دـنت  بت  رد  رهش ،
.تفر یم  گرم 
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.تخیر یم  رهـش  هقئاذ  رد  ار  كالفا  توالح  هرانم ، رب  وا  ناذا  نینط  هک  یفراع  انـشآ و  ریپ  يارب  دز  یم  کل  شلد  عماج ، دجـسم 
، بش ره  هک  نوراک  لاح  هب  شوخ  ار ! نامسآ  ِتبرغ  سنج  دننک  سمل  ات  دوبن  ناشیانعر  مادنا  رب  يرس  هک  اه  لخن  لاح  هب  شوخ 

! دیود یم  شناور  فیطل و  تسوپ  رب  نادیهش  روضح  شوخ  رطع 

نوراک جاوم  لد 

! ییاهر يارب  دز  یم  جوم  بیجع  نوراک ، لد 

.دوب هدروآ  مطالت  هب  ار  شبلق  اه ، هدیمهف  اه و  مانهب  ِراثیا  تمواقم و  جوم  راگنا 

! دوب هدیکچ  شا  هنیس  رب  رهش ، نینوخ  نادنزرف  نوخ  زا  يا  هرطق  ییوگ 

يدازآ شوخ  نینط 

ییاهر نامـسآ  هب  رـس  تفاکـش و  ار  تراسا  ِدرـس  ياه  هیال  ماجنارـس ، دز ، کتـش  رهـش  نینوخ  كاخ  رب  هک  نادیهـش  كاـپ  ِنوخ 
.دییاس

! دزیرب عماج  دجسم  هدروخ  مخز  رکیپ  رد  ار  يدازآ  ِترارح  ات  دوب  هدمآ  الاب  نوراک  ِخرس  هنیس  زا  دادرخ ، موس  زور  ِباتفآ  ییوگ 

شود رب  یتخب ، شوخ  زبس  يادر  دش و  ریگارف  رون  تعرـس  هب  يداش ، هک  دوب  نیریـش  سفن و  هزات  ردـق  نآ  رهـشمرخ ، ییاهر  ربخ 
.دیشک نهیم  روانهپ 

شوغآ هب  تلم ، نینوخ  ناج  نآ  رهشمرخ ، دروآ و  ناغمرا  هب  يزوریپ  شوخ  نینط  راید ، نیا  نادنزرف  يزابناج  تماهـش و  زور   92
«. درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ   » .تشگزاب نیمز ، ناریا  هناناج 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / یتفرگ سپ  ناطیش  زا  ار  رهش 

نامرف هب  مالسلا و  هیلع  نیسح  مان  هب  هک  یقشاع  ياه  هنیس  زا  لفاغ  دننک ؛ هراظن  ار  تتماق  تسکـش  ات  دنتخاس  یُهت  ار  تیاه  تسد 
.دوب هدش  نمشد  ياه  هنشد  رپس  هللا ، همحر  ینیمخ 
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، دنا بیـصن  یب  دنوادخ  يرای  زا  شیوخ ، بکرم  لهج  رد  هک  ینانآ  دش ؛ نمـشد  ربارب  رد  خسار  يرپس  هک  دوب  وت  بلق  وت ، حالس 
َهّللا رُْـصنَت  ْنِا   » هک یتـسناد  یم  وت  .دوب  هدـنار  وت  دوجو  زا  ار  یبوشآ  لد  شیوشت و  وت ، نیتـسار  ناـمیا  .تَسب  ار  ناشنامـشچ  اـیند ،
يا هراپ  هک  ار  رهش  نیرت  مرخ  ات  يدرپس  الب  نافوت  هب  ار  دوخ  هنادرم  يدیزگرب و  ار  قشع  شتآ  رد  ندش  رتسکاخ  سپ ، ْمُکُرُْصنَی .»

«. َنوِبلاغلا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِا   » هک یتسار  هب  يریگب و  سپ  ناطیش  زا  دوب ، وت  دوجو  زا 

« درک دازآ  ادخ  »

يان زا  هک  دوب  ربمایپ  الاو  ینامـسآ  شورـس  دـمآرب ، رهـشمرخ  عماج  دجـسم  ياه  هناریو  يادـنلب  زا  ربکا » هللا   » دایرف هک  ماـگنه  نآ 
.دش یم  هدینش  خیرات 

؟ دنا هتخومآ  هک  زا  ار  ندادن  تلذ  هب  نت  نداد و  رَس  هک  سرپب  ناتسزوخ  ياه  لخن  زا 

؟ دوش ناشیاه  کنات  ِکجنران  هتـسرون ، ناوج و  ياه  تماـق  هک  دـندرک  یم  رواـب  هنوگچ  امـش ، یگنادرم  تریغ و  زا  ّریحتم  اـیند ،
لاس تشه  يازارد  هب  ار  ناش  هزور  کـی  گـنج  دـنوش و  گـنج  هبارا  ناراوس  خـیرات ، ناـگنهرب  اـپ  هک  دـندرک  یم  رواـب  هنوگچ 
یم دوخ  دنوادخ  دنتـشاد و  دنوادخ  ینیـشنالاب  زا  تلفغ  هک  دوب  هدز  هناوج  یهاتوک  يزوریپ  رتسب  رد  ناشیدبا  تسکـش  دـناشکب ؟

«. درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ   » هک دش  هنوگ  نیا  و  دنک ، راتفر  هنوگچ  نازوت  هنیک  نادناعم و  اب  هک  دناد 

رورسم بنیز  /؟ دندش ینامسآ  تنیمزرس  زا  هراتس  لسن  دنچ 

، ار رهـش  ناکرتخد  ناوسیگ  تدـنخبل ، رطع  میـسن  .دوبن  یهار  تشهب ، ياه  هزاورد  ات  وت ، زاوآ  نابایخ  زا  وت ، زارفارـس  ناتـسلخن  زا 
.درک یم  شزاون  ردام ، نابرهم  ِتسد  نوچ 

.ینیشنب هراظن  هب  نامسآ ، شوغآ  رد  ار  هراتس  صقر  یتسناوت  یم  يدرک ، یم  زاب  باتهم  هب  ور  هک  ار  هرجنپ 

ياه هنارت  دنناوخب و  کشا  هیثرم  تیاه ، مشچ  نوخ ، رتسکاخ و  دابدرگ  رد  يزور  دش  یمن  نامرواب  هک  مارآ  ردق  نآ  يدوب ؛ مارآ 
.دنیارسب گنج  يارب  يرعش  تا ، هتخوس 

ص:60

هرامش 97 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدینش  اه  لخن  اهایرد و  اه و  هوک  مامت  ار  تا  يروبص  فصو  هک  نانچ  نآ  يدوب ؛ روبص 

زا لسن  دنچ  یتسار ! .درک  اشامت  نامـسآ ، هب  نیمز  زا  ار ، اه  هراتـس  دش  یم  تا ، یمخز  ياه  بش  رد  هک  نانچ  نآ  يدوب ؛ راودیما 
؟ دندش ینامسآ  تنیمزرس 

؟ دندنام کسورع  یب  تنیمزرس ، ناکدوک  زا  كدوک  دنچ  ِناتسد 

؟ دش رتسکاخ  تخوس و  اه  یثعب  یمرش  یب  مشخ و  شتآ  رد  تراید ، ياه  ناتسلخن  زا  لخن ، دنچ 

دش دازآ  رهشمرخ 

تشد زا  اه  هنیزبس  هرابود  راگنا  هدرک ! نهپ  تا  هتخوس  ياه  تشد  رد  ار  شا  هداجس  ناراب ، راگنا  دیآ ! یم  رتوبک  يوب  ردقچ  هآ ،
رهشمرخ « ؟ تسا هتشون  هچ  تسا ، هدنمزر  نآ  ِتسد  رد  هک  يذغاک  نآ  يور  نک ، هاگن  دنا ! هدروآرب  رس  تا  هتـسشن  نوخ  هب  ياه 

«. دش دازآ 

يا هتخوس ، ياه  لخن  هتـسکش و  ياـه  هنیآ  راـید  يا  زاورپ ، شیور و  یمیمـص  نیمزرـس  يا  قیاقـش ! غاد و  رهـش  يا  وت ، رب  مـالس 
! رهشمرخ
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هبنشود

دادرخ 1386  7

لوالا 1428 يدامج   11

May.2007.28

سلجم هتفه  زاغآ  نوناق و  زور 

یتاجنروپ یفطصم  / یگدنز دیما و  غارچ  نوناق ؛

رد هعماج  کی  يزوریپ  زمر  .دـنک  یم  مهارف  همان  نییآ  يأر و  دوپ  رات و  اـب  ار  تداعـس  يوس  هب  تکرح  يارب  مزـال  يورین  نوناـق ،
تلم لیاضف  هراصع  سلجم ، .هدـنرب  شیپ  دـنا و  هتفرـشیپ  هک  ییاه  نوناـق  زج  تسین  يزیچ  تزع ، هعـسوت و  شناد و  ياـه  نادـیم 

هدنیامن يأر  حرط و  روتـسد و  زا  شیپ  قطن  هاگدید و  رد  هک  دهعت ، ییآراک و  هدیا و  هبرجت و  ياه  هویم  همه  زا  يا  هدیکچ  تسا ؛
.دنز یم  دنخبل  یمالسا ، ناریا  نشور  يادرف  هب  دنک و  یم  زورب  اه ،

یهرگ دروخب و  دیلک  مدرم  لد  يارـس  رد  یگتـسخ ، عفر  یگزات و  دیما و  زا  یغارچ  دیاب  تلم ، نالیکو  تساخرب  تسـشن و  ره  اب 
.دیاشگب روک 

يارب ییاه  هراوید  تفآ ؛ ره  سنجمهان و  ره  زا  ینابـساپ  يارب  زوسلد  ییاـهراصح  دـنا ؛ هچغاـب  کـی  ياـه  نیچرپ  لـثم  اـه  نوناـق 
.تسا ریخ  رپ  كرابم و  نوناق ، هک  تسا  ناس  نیدب  لگ و  ره  هایگ و  ره  ملاس  دشر  نیمضت 

ص:62

هرامش 97 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هار  رد  هک  یکدوک  يارب  هکلب  دنک ؛ یمن  یگنرز  دزیرگ ، یم  نوناق  زا  یسک  یتقو  سپ  .ام  دض  رب  هن  تسام ، دوس  هب  نوناق ،
.دننکش یمن  نوناق  نایاناد ، .یگمانرب  یب  ینماان و  دوخ ، طیحم  دوخ و  يارب  دراذگ و  یم  راگدای  هب  یگتفشآ  یناشیرپ و 

هاتوک ياه  مایپ 

.یتاقبط هلصاف  عفن  هب  هن  دهد ، یم  رظن  تلادع  دوس  هب  شیوخ ؛ عفانم  هب  هن  دشیدنا ، یم  تلم  حلاصم  هب  تلم  سلجم  - 

.میتسرف یم  دورد  نانآ  رب  میناد و  یم  تلم  هناخ  ياه  یسرک  يور  ار  نهیم  نید و  نامداخ  ردق  سلجم ، هتفه  رد  - 

یقلاخ یلع  / نم نیمزرس  راکشآ  دایرف  نوناق ؛

! ناهج شخرچ  ياوآ  يا  تایح و  ندوب  زمر  يا  تسا ، میظنت  وت  ياه  تن  رب  حبص ، ياه  مدق  نینط 

ندوب گنر  باتفآ ، مظن ، شمارآ  نیا  دوبن  رگا  .تسا  یگدنز  راکشآ  حبص  نیا ، تسا و  هدش  دوپ  نوناق ، مکحم  ياهرات  رب  ملاع ،
ریدـقت هچقاط  رب  ار  وت  ات  درک  ادـف  اه  ناج  وت ، نتـشاد  يارب  هک  ینیمزرـس  ینم ؛ نیمزرـس  راکـشآ  داـیرف  نوناـق ! يا  وت  .تشادـن و 

.دنیبب مکاح  شیوخ ،

.یمکاح تسا ، نشور  وت  مان  اب  هک  ییاه  هیواز  مامت  رب  وت  زورما ،

مسانش یم  نوناق  رطع  اب  ار  یگدنز 

مامت يان  زا  هک  ییادـن  ینک ؛ یم  دایرف  ار  قح  يادـن  وت  زورما ، .تسا  هتفرگ  وخ  وت  رون  اب  میاه  مشچ  هک  مشاب ، هریخ  وت  رب  راذـگب 
.تشاد شساپ  ادخ  هک  یتمرح  دش و  دایرف  ایبنا ،

.بهذم نید و  اه  لاس  خیرات و  اه  لاس  ندمت ، اه  لاس  اب  ناریا ؛ مامت  دش ؛ هصالخ  داهن  کی  رد  ناریا ، مامت 

یگدـنز نوناق ، لایخ  اب  .تسا  هدـمآ  الاب  نم  حور  نامـسیر  زا  هک  تسا  ناهج  همه  نوناق ، .مسانـش  یم  نوناـق  رطع  اـب  ار  یگدـنز 
نهاریپ رد  میـشک  یم  هلعـش  مشچ ، رد  هریت  ییاهربا  اب  .مینک  هیکت  نامیاه  یگتـسخ  هب  میناوت  یمن  یتح  نوناق ، یب  .تسا  رت  نیریش 

! نوناق يا  يدازآ ، ریسم  يادتقم  يا  نامکیرات ؛
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اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / نوناق ياه  تسد 

يا هدـنیاز  نایرج  اـهنیا ، زا  کـی  ره  يارب  متقادـص ؛ ياـه  هچوک  سپ  هچوک  ياـهتنا  رد  نم  ییور و  یم  تنهذ  جاوم  تشد  رد  وت 
.تسا هتـسشن  راب  هب  نوناق  خسار  ياه  تسد  رد  هک  ریذپانراکنا  یتقیقح  دنز ؛ یم  شقن  ار  نامیاه  تکرح  تسرد  ریـسم  هک  تسا 

.دزاس یم  نک  هشیر  ار  عامتجا  هچغاب  ياه  مرک  زره و  ياه  فلع  هک  تسا  نوناق  ياه  تسد 

منبـش نامـسآ ، یبآ  ياه  مشچ  ات  دزاس ، یم  ادـج  اـه  لـگ  كزاـن  هقاـس  زا  ار  وردوخ  ياـه  کـچیپ  هشیر  هک  يا  هدـنبوک  حـالس 
.دنک هراظن  اهنآ  خرس  ياه  هنوگ  رب  ار  شتوارط 

حلص و ياه  هلچلچ  ریـسم  ات  دنک  یم  فقوتم  شزمرق ، غارچ  سپ  رد  ار  بوشآ  ياهراتفک  روبع  هک  تسا  مکحتـسم  یعنام  نوناق ،
ناغرم ات  دشک  یم  شنـشور  ياه  هریجنز  هب  ار  یکیرات  موش  ياهدـغج  هک  تسا  ینادـنز  دوش ؛ میـسرت  هشیمه  زا  رتزبس  تقادـص ،

.دنهد رس  ادن  ششمارآ  هیاس  رد  قح ،

تلم هناخ 

رد شیاه ، هظحل  شپت  هک  يا  هناخ  دـنز ؛ مقر  ار  ناشتـشونرس  نیرت  گرزب  ات  دـندرک  انب  يا  هناخ  خرـس ، ياه  بلق  یبآ  ياـه  ملق 
هک ناریا  بلق  رد  يا  هناخ  .دـنناوراک  نیا  تکرح  رالاس  هلفاق  هک  یتشهب  راـبت  زا  یناراـی  .تسا  يراـج  خرـس ، ياـه  نوخ  تسادـق 

.دزاس یم  يراج  شموب  زرم و  ياه  گر  رد  ار  تایح 

رب ار  نآ  ِربونص  نیرتزبس  هرمث  ات  تسا  هداهن  شنارای  شود  رب  ار  فیلکت  نیگنس  راب  هشیمه ، زا  رت  باتشرپ  نوناک ، نیا  ياه  هظحل 
هرمث دـنک و  باریـس  ار  لگنج  هتـشارفارب  دـق  ناتخرد  ات  تسا ، يراج  شیانب  ياه  گریوم  رد  رزخ  یبآ  .دـنک  هراظن  زربلا  يادـنلب 

.ناریا نیمزرس  تعسو  هب  یناریا و  ياه  بلق  رد  يا  هناخ  .دنارابب  هتسرون  ياه  لاهن  ریوک  رب  ار  شیاهربا 

.تلم هناخ  گرزب ؛ يا  هناخ  ...ام  ات  نم  زا  ...رتخاب  ات  رواخ  زا  ...ناتسزوخ  ات  رزخ  زا 
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میتسه رادلا » مث  راجلا ،  » ناثراو ام 

زا دشک ؟ یم  كدی  ار  نادـجو  مان  هک  نامدوجو  ناهنپ  همین  دـنلب  هشیمه  دایرف  زا  ای  شیوخ ، نتـشیوخ  زا  میزیرگ ، یم  زیچ  هچ  زا 
؟ نازوس ياهزور  شطع  زا  سرت  ای  و  درس ، ياه  بش  زا  ساره  زا  میزیرگ ؛ یم  زیچ  هچ 

یم هل  اه  همکچ  ریز  رد  نارگید ، قوقح  اـب  هتخیمآ  هک  ار  عاـمتجا  تاررقم  هدرُخ  اـت  میزادـنیب  یهاـگن  مه  ناـمیاپ  ریز  هب  یهاـگ ،
رگا .دوشن  رارکت  ناطیـش ، یهاوخژاژ  ات  میناخرچب  ینامـسآ  ياه  هتـساوخ  تکرح  تهج  رد  ار  نابز  یهاـگ ، .مینک  هراـظن  دـنوش ،

ياهدـنب ندوب  ریگاپ  تسد و  .تسام  نهذ  هدوهیب  تارکفت  ریـصقت  دـندرک ، ریگ  گنر ، رازه  شرف  نیا  دوپ  راـت و  رد  اـه ، تشگنا 
قوقح ياه  هشیش  نتسکش  نامه  نیا ، دنهاوخ و  یم  نارگید  زا  رت  خارف  یسب  ار  دوخ  میلگ  هزادنا  اج ، هبان  هک  ییاهاپ  يارب  نوناق ،

.تساه یهاوخ  هدایز  درس  ياه  گنس  تسد  هب  هیاسمه 

تقادص و يزبس و  لسن  زا  میا ، هنیآ  بآ و  رابت  زا  ود  ره  وت ، نم و  نافوت ! مطالت و  همه  نیا  زا  رذگب  راپسب ؛ نم  هب  ار  تیاه  تسد 
اب هنوگچ  سپ  .دنتخومآ  ام  هب  ار  راّدلا » مث  راجلا  ، » مه قوقح  تیاعر  يارب  هک  ینیرید  ياه  هیاسمه  نامناکاین ؛ هلضاف  هنیدم  بلاط 

لـالز نییآ  ناوریپ  رکفت و  بتکم  نادرگاـش  اـم  مینک ؟ یـضار  مه ، زا  یتیاـضران  هب  ار  ناـمیاه  بلق  نارگید ، قـح  نـتفرگ  هدـیدن 
.میتسه نیملاعلل » تمحر  »

.میشاب مه  راوخمغ  مه ، هشیدنا  رد  ات  راپسب  نم  هب  ار  تیاه  تسد 

هاتوک ياه  مایپ 

.تساه یتساک  يارب  زمرق  هشیمه  یغارچ  اه و  یتسار  يارب  زبس  هشیمه  یغارچ  نوناق ، - 

.دنواک یم  ار  یگدنز  ناهنپ  يایاوز  مامت  هلضاف ، هنیدم  يوجو  تسج  رد  هک  تسا  يروحم  تداعس  تارکفت  هدییاز  نوناق ، - 

.تسا هدیزگ  هنال  یناریا ، ياه  بلق  فاق  هلق  يادنلب  رب  هک  تسا  یتداعس  غرمیس  سلجم ، - 

.دنا تقادص  اب  ریذپ و  تیلوئسم  نانیشن  سلجم  سلجم و  ناریا ، یبآ  نامسآ  رَپ  هَش  نیهاش  - 
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هبنشود

دادرخ 1386  14

لوالا 1428 يدامج   18

Jan.2007.4

هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  تلحر 

عراز هبوبحم  / دادرخ اب  عادو 

.تسا رگید  ییوس  رد  عولط  يواسم  وس ، کی  رد  بورغ  هشیمه 

، شدوجو هدوب و  تکرح  اب  نراقم  شندوب ، هفسلف  هک  يدرم  يارب  مه  نآ  تسا ؛ نیرفآ  لّوحت  هرامه  دادرخ ، همین  زیگنا  لد  میمش 
.تسا ییایوپ  فدارتم 

، دونـشخ یلد  اب  نئمطم و  مارآ و  نینچ  هک  تسا  هدرک  ساسحا  دادرخ ، همین  هب  ندیـسر  رد  ار  تعاـس  ناـجیه  هللا ، همحر  هللا  حور 
؛ هتفرگ ربرد  دنا ، هدیـسر  هللا  همحر  هللا  حور  عولط  ياشامت  هب  هک  ار  اه  ییوس  نآ  روش ، فعـش و  .دـیوگ  یم  عادو  ار  ناکما  هریاد 

نیرتمک کشا ، .تسا  هدرک  نایشآ  نارک ، یب  تعـسو  هب  یمتام  هلاس ، دنچ  يروهمج  نتم  رد  اپون ، ناریا  هدرتسگ  رد  نیمز ، رد  اما 
یمرد ار  گرزب  نآ  نادقف  هک  تسا  یلاجم  نیرت  کچوک  هیثرم ، تسا و  هتسشن  مدرم  ياه  هنیس  رد  هک  تسا  یخلت  تبیصم  يوار 

.دبای
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مارآ یلد  اب 

هب ار  شا  یمالـسا  بـالقنا  ناریا و  یظفاحادـخ ، نیرت  هداـس  اـب  هدـیزگرب و  ار  رفـس  نیقی ، بکرم  نیرت  ّقلعت  یب  رب  راوس  هلیبق ، ریپ 
تداشر و زج  نیا ، زا  شیپ  سدـقم و  عافد  لاـس  تشه  رد  هک  ارچ  نئمطم ؛ یبلق  مارآ و  یلد  اـب  تسا ؛ هدراذـگاو  ناملـسم  یناریا 

.تسا هدیدن  يا  هرطاخ  شنهیم ، نادنزرف  زا  راثیا ،

! مینامب یهللا  حور  نک  اعد 

ياه هتـسدلگ  تفر ، ات  .تیالو  قشاع  ره  هبذاج  نارامج ، ریپ  یمدرم  مالک  تباجن  دوب و  ناگدادلد  نمأم  نارامج ، هینیـسح  دوب ، ات 
میرح نابساپ  ات  دندروخ  دنگوس  ادهش  نوخ  هب  هک  یلدرادیب  ره  هاگ  هلبق  دش و  ناریا  نابیاس  مالسلااهیلع ، ارهز  تشهب  رد  شدقرم 

.دنامب یقاب  هسامح ، زامن  هدننک  هماقا  بالقنا و 

وت مینک  یم  رورم  مینیـشن و  یم  هیثرم  هب  ار  تنتفر  هودـنا  میبای ، راب  رورغ  جوا  هب  هکنآ  زا  شیپ  دادرخ ، همین  یلاوح  لاس ، ره  ماـما !
حور هک  نک  ناماعد  .يدـناشن  ورف  يدـبا  تریح  رد  ار  برغ  يدرک و  هیدـه  قرـش ، ناهج  هب  هک  يزیگنازاـجعا  هوکـش  نآ  رد  ار 

.مینامب یقاب  یهللا 

یتاجنروپ یفطصم  / رثوک دالیم  نراقم 

هک دمآ  ایند  يزور  هللا  حور  .دوش  يراج  دیایب و  ناریا  هب  هتسهآ  هتـسهآ  تیالو ، رثوک  راشبآ  زا  لالز  يدور  هک  دوب  هتـساوخ  ادخ 
.دوب هدمآ  یتسه  هب  مالسلااهیلع  ارهز  شا ، هرهاط  ردام  اهزور ، نامه  رد  شیپ ، اه  نرق 

دورف میلست  ِرس  وگروز ، ياه  ناخ  هیاس  هب  هک  يردپ  دنارذگ ؛ ردپ  یگنادرم  تعاجـش و  سالک  رد  ار  یناوجون  یکدوک و  نارود 
هب ار  تداهش  نشور  موهفم  هللا ، حور  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا ، .دشاب و  هتشذگن  یناملـسم  تّزع  زا  ات  تشذگ  زین  ناج  زا  درواین و 

.تخانش لد  هب  دید و  مشچ 

.دیسر مق  هب  ات  كارا  هیملع  ياه  هزوح  زا  دیلاب و  ییاناد  سرد و  ناتسوب  رد  دیشک ، رپ  يوسوم ، تاداس  رابت  زا  هدمآرب  لاهن 

ص:67

هرامش 97 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوج هللا  حور 

هناگی يرگایحا و  ّتنـس  میهاربا ، نادنزرف  زا  دننکـش و  مهرد  مشخ ، هب  وا  يوربا  مخ  اب  هنامز ، گرزب  ياه  ُتب  هک  دوب  هدـش  ررقم 
.دوش ینیرفآزاب  وا  اب  یتسرپ ،

لوصا و هقف و  هکنیا  ات  .رتالاب  رتالاب و  دیـسر ؛ یم  زارف  هب  رَحَـس ، ره  زور و  ره  سفن ، اب  داهج  تلیـضف و  نابدرن  زا  ناوج ، هللا  حور 
دیراب یم  ورف  ملع  نابلاط  ِقاتـشم  ناج  رب  مق ، فجن و  هزوح  سرد  سالک  رد  شنابز ، زا  رون  زا  يا  هناشفا  نانوچ  نافرع ، هفـسلف و 

.دناشن یم  سیردت  یسرک  داکچ  رب  ار  وا  مان  و 

! دورس یم  هدیصق  هیقف ، تیالو  یمالسا و  تموکح  زا  هک  وا  مالک  هرطاخ  داب  یمارگ 

یم ناهج  هب  هک  دوب  شیوخ  یهلا  فیلکت  هنزور  زا  دـش و  یمن  باتک  سرد و  هتـسب  تسد  دـنبیاپ و  زگره  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 
.دیسر یم  هتفر  دای  زا  ياه  شوگ  هب  وا  ِموقلح  زا  يرادیب  يالص  دش و  یم  هتفخ  ياه  نامسآ  شخرذآ  وا ، دنلب  ياون  .تسیرگن 

داد تزع  ام  هب 

تشاد رس  رد  داهج  روش  هک  ینابر  یملاع  .ینیمخ  تماق  رد  دوب ؛ هدیـشک  دق  رگید  راوگرزب  دیـس  کی  هرکیپ  رد  سّردم ، راب ، نیا 
نادیم رد  هک  هوک  نهآ  يریش  .دنک  رازگرب  سرت ، هب  دنارذگب و  توکـس  هب  ار  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  تسناوت  یمن  و 

.درک رحّسلا  لطاب  ار  هناگیب  يدنسپ  تلذ  سوباک  نویسالوتیپاک ، اب  زیتس 

.دوش یمن  ادج  تقو  چیه  یمالسا ، تما  حلاصم  زا  ناریا ، یمالـسا  تضهن  تفگ : یم  هشیمه  .ینیمخ  اب  ادخ  دوب و  ادخ  اب  ینیمخ 
.دیروش نآ  رب  تخانش و  یناطرس  هدغ  ار  لیئارسا  میکح ، نابیبط  نوچ  هک  دش  نآ  سپ 

.يولهپ موش  رابت  اب  مولظم ، تلم  فاصم  رد  تسوا  ياه  يرگاشفا  زمر  دادرخ ، هدزناپ 

سبح ياهب  هب  یتح  شدیعبت ؛ دیدهت و  تمیق  هب  یتح  دش ؛ راگدنام  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  مان  اب  هک  دوب  اهزور  نامه  زا  تزع ،
.وا تولخ  ياه  باتک  همه  اب  اهنت  ینهآ و  ياهراصح  تشپ  رد 

هب نت  ناریا ، .تفگ  مالـس  یمالـسا ، يروهمج  لالقتـسا و  هب  تفرگ و  هیدـه  شا  ناتـسد  زا  ار  يدازآ  هتفر  تسد  زا  دهـش  یناریا ،
رپ اریز  دادن ؛ شناتسدمه  مادص و  ياه  کنات  ياه  هجنپ  تراسا 
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ینارداـم شوغآ  رد  هک  ییاـه  هراوهگ  دوب ؛ هدـش  مدـقم  طـخ  هب  موجه  رظتنم  فیدر ، هب  دـیما ، ناـجیه و  اـب  هک  ییاـه  هراوهگ  زا 
«. ینیمخ ینکش  تب  ینیمخ  ینم  حور  : » دنداد یم  رس  هک  دوب  هدییور 

نیبزیت و نامـشچ  هک  لطاب ، لایخ  یهز  اما  دـعلبب ، ورف  دوخ  رد  ار  ناـمروشک  كاـپ  رهپـس  تساوخ  یم  مک  مک  هنتف ، ياـهدابدرگ 
.داتسرف روگ  هب  ار  شیاهوزرآ  مدرم ، هنازرف  ربهر  ساسح 

تسایس تناید و  تیونعم و  تمظع و  ياهراسهوک  لد  زا  رَز ، رهوگ و  ياه  ندعم  همه  نآ  ّتلم و  اب  ینیمخ  دوب و  ینیمخ  اب  ادخ 
.دش یم  شک  شیپ  سراف ، برع و  كرت و  درُک و  هب  زور  ازور  نامز ، نالاد  رد  دومن و  یم  خُر  هک  دوب  وا 

وا فده  ام ، فده  ماما ؛ هار  ام ، هار 

، لیل تالـص  رحـس و  ماگنه  هب  وا  ناگدـید  ِكاپ  ياه  منبـش  زا  زونه  هناخ ، ِنیمز  .ینیمخ  اب  ادـخ  دوب و  ادـخ  اـب  هللا  همحر  ینیمخ 
هک ارچ  دوب ؛ هدـماین  رد  شلایخ  هب  یتح  هک  یناـهانگ  همه  زا  ناـنک  هبوت  مونـش ؛ یم  ار  وا  ياـه  هلاـن  قه  قه  .تسا  هدـنام  بوطرم 

.دوب هتشک  ار  سْفَن  گرزب ، يداهج  رد  دوب و  هدیشک  دنبرد  هشیمه  يارب  ار  شیوخ  ناطیش 

مدش راتفرگ  تسود  يا  تبل  لاخ  هب  نم  »

« مدش رامیب  مدید و  ار  وت  رامیب  مشچ 

تسود اب  رادید  سوه  رگید  ینافرع ،» ياه  همان   » و رون » هفیحص   » و ثیدح » لهچ  «، » دمح هروس  ریسفت   » و هولصلا » رارسا   » هدنراگن
: دورس یم  .دوب  هدرک 

!« داب هدژم  نارای  تسا  کیدزن  رادید  هدعو  »

، ینارنخـس هداس  یلدنـص  اب  نارامج ، ریپ  هک  دـش  نینچ  دوب و  هدـش  فوشکم  وا  رب  توکلم  ملاع  تاراشا  زا  لاصو  تراـشب  يرآ ،
یثاریم تشاذگ ؛ ثاریم  هب  نیمز  هنامز و  يارب  ار  یهلا  تسایس  همان  تیصو  هاگ  نآ  سپ  .دیـشک  رـس  میلـست  هعرج  تفگ و  دوردب 

رد هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هار  ، » دـنک یم  صقر  داب  شزاون  اب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  گنر  هس  مچرپ  ات  .تسا  هنادواـج  هک  زیزع 
(1) «. تسام هدنزورف  لعشم  وا  دومنهر  ام و  فده  وا ، فده  ام -  ِهار  يا ، -  هنماخ  یلعدیس  يربهار  رانک 
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يدمحم سابع  / تسا یلاخ  ردپ  ياج 

دیآ یم  رپرپ  ياه  لگ  يوب 

دیآ یم  رجنخ  مخز  زا  یمخز 

تسا هریت  ربا  یمخز  نامسآ 

دیآ یم  رس  یگدنز  يداش و 

سمل ار  تندوب  هزات  ياه  لگ  رطع  دـناوتب  ام  درـس  ياه  تسد  هکنآ  زا  شیپ  دـنتفیب ، چوک  رکف  هب  اـه  هدـنرپ  هکنآ  زا  شیپ  یتفر ؛
.دنک

! تسا يربا  نام  نامشچ  رسارس  هک  اهزور  نیا  رد  میجاتحم ؛ تا  هنادرم  ياه  هناش  هب  ردقچ 

نارکوش اهرکشین ، همه  .دنام  یم  یلاخ  ردپ  ياج  هشیمه  یشابن ، هک  وت  درک !؟ دهاوخ  ابیز  ار  اه  هنیآ  دنخبل ، مادک  وت ، یتسود  یب 
.وت زا  دعب  دنشون  یم 

دوب دوز  تندش  هدنرپ  يارب 

.مییوت يادص  نینط  ندینش  هنشت  زونه  ام  .دوب  دوز  تندش  هدنرپ  يارب 

.ینک اپ  رب  شناج  هرذ  هرذ  رد  ار  یمالسا  بالقنا  زیخاتسر  ات  دوب  وت  هنشت  یناهج ،

! دندوب وت  یهاوخداد  راظتنا  مشچ  یکاخ ، ناهج  نیا  هشوگ  هشوگ  رد  مولظم  ردقچ 

! ینک اضما  تا  هنازیتس  ملظ  ياهدایرف  اب  ار  ناش  يدازآ  مکح  وت ، ات  دندوب  هتسشن  راظتنا  مشچ  هک  ورس  ردقچ 

.ینک نوگنرس  هدماین ، ياه  نمهب  رد  ار  شا  يدادبتسا  ياه  تموکح  مامت  ات  دوب  قاتشم  ایند 

! دش عییشت  دادرخ  ياه  هناش  رب  هآ ، کشا و  تنتفر ، اب  هک  غیرد 

راهب غاد 

« ار غاب  هدنازوس  هک  هتفر  راهب  غاد  ار / غاد  مییرگب  هرخص  مادک  رب  رس  »

.ار تنتفر  ناهگان  دنک  یمن  رواب  زونه  رظتنم ، ياه  مشچ  هنیآ 

.ار تندوبن  نیگنس  غاد  دننک  یم  هیوم  اهداب ،
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.دنریگ یم  نابز  تنکل  اهرعش ، دنریم و  یم  لال  وت  زا  دعب  تاملک ،

.يدوب نادیماان  همه  دیما  وت 

رب ار  شمارآ  هنوگچ  شزاون ، رطع  تسین ، هک  وت  مرگ  ياه  تسد  دننک ؟ شومارف  ار  ناشیاه  مغ  دـنخبل ، مادـک  اب  اه ، هنیآ  زا  دـعب 
رزج و رد  ار  ام  ات  دـندش  یم  نوخ  دور  دور  نامیاه ، کشا  دـش و  یم  فقوتم  نامندوب  یلاوح  ياوه  شاک  دـشکب ؟ اـم  یمیتی  رس 

! دننک قرغ  هدیدن  باتهم ، ياهایرد  دم 

تسا يراج  ناماه  هرطاخ  رد  هشیمه  تندوب ، رطع 

همه يوسوس  تشپ  ار  وت  ینارون  دیـشروخ  باتهم ، نشور  هیاس  رد  هک  یبش  دش ؛ یمالـسا  بالقنا  خیرات  هرطاخ  نیرت  خلت  دادرخ ،
.میدرک مگ  ناج ، همین  ياه  هراتس 

.میشک یم  راظتنا  هناقاتشم  میشون و  یم  نارکوش  هدروخ ، مخز  دادرخ  زا  زونه ، ام 

: مینک یم  همزمز  هنارعاش  وت  اب  ار  هدماین  ياهدادرخ  زونه ،

دیآ یم  اه  هثداح  درذگ  یم  اهزور  »

« مشک دادرخ  همین  زا  جرف  راظتنا 

.دنوش یناهج  هدماین ، ياهدادرخ  رد  يدمحم ، ياه  لگ  رطع  ات  میرظتنم  زونه  ام  وت ، زا  دعب  و 

.دش دهاوخن  وحم  ام  ياهزور  هرطاخ  زا  تندوب ، رطع  هاگ  چیه  هک  هدرک » رفس  زیزع   » يا میراد ، نامیا  وت  ياه  هدعو  هب  ام 

هدازرکاذ نیسحدیس  / دناسر نامسآ  هب  ار  ام  وا ،

کـش ناماه  غارچ  ینـشور  اه  لاس  هب  دیاب  ام  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  .دراد  مه  ینتفر  نینچ  ندـمآ ، نآ  .میتشادـن  مه  نیا  زج  یعقوت 
یناـبیتشپ یب  یـسک  دوش  یم  رگم  .میدرک  یم  نَک  ُنب  دوب ، هدز  هناوج  ناـماد  رد  هچ  ره  دـیاب  اـم  دوـب ، نیا  زا  ریغ  رگا  .میدرک  یم 

؟ دنزب حبص  زا  مد  باتفآ ،

ار زاورپ  هرطاخ  نامسآ ، نودب  دوش  یم  رگم  دنک ؟ فیرعت  نارگید  يارب  ار  راهب  تیاکح  قیاقش ، حرط  نودب  یـسک  دوش  یم  رگم 
!؟ دناوخب دصقم  زاوآ  دتفیب و  ولج  سوناف ، یب  بش ، تملظ  رد  دنزب و  فرح  غارچ  یب  دزادنیب ، نامدای  هب 
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، وا .میدش  ُرپ  شا ، ییایرد  ياه  همغن  زا  میدرک و  تفچ  شنابل  هب  ار  نامهاگن  هرگ  نیمه ، يارب  دوش ؛ یمن  هک  میتسناد  یم  ام  همه 
ایرد هب  زج  رگا  هک  ار  دور  فده  دروآ  نامدای  هب  .تخادنا  هکرب  ناراب و  ثیدح  دای  هب  ار  ام  وا ، .تخادنا  ادـخ  هشیمه  دای  هب  ار  ام 

؛ میدز هناوج  ون  زا  میدـش و  رادـیب  ام  تقو  نآ  .تخادـنا  نامدوخ  دای  هب  ار  اـم  وا ، .دوش  یم  قرغ  بادرم ، هدرم  لاـگنچ  رد  دزیرب ،
.میدیسر نامسآ  هب  میتفر و  الاب  میدیشک و  هلعش 

تشاذگن نامیاهنت  اما  هتفر ،

شراگدرورپ ِتمحر  ِتولخ  لحاس  رد  دراد  هتـشادرب و  ار  شا  هلوک  نئمطم ، یبلق  مارآ و  یلد  اـب  وا  ـالاح  اـما  تسا ؛ هتفر  هللا  حور 
.تسا هتشاذگ  اهنت  شدای  اب  ار  ام  هتفر و  وا  .دنز  یم  مدق 

.منیب یم  ناراب  باوخ  بش ، ره  شیاهتنا ، یب  ِهاگن  ترسح  رد  ام  هتفر و  وا 

.مینک یم  رورم  ار  نامسآ  طخ  مادم  شندید ، ياوه  هب  زونه  ام  هتفر و  وا 

.میریگ یم  رون  مینک و  یم  نشور  نام  عمج  رد  ار  شنخس  ره  عمش  یکی ، یکی  هدیدغاد ، یلد  اب  ام  هتفر و  وا 

دوخ يوس  هب  ار  ام  خـیرات ، لد  رد  داد ، نامناشن  شناتـشگنا  هراشا  هب  هک  یخرـس  طخ  زونه  .تسا  هتـشاذگن  اهنت  ار  ام  اـما  هتفر ، وا 
.دشک یم 

.دنک یم  صخشم  ار  نامریسم  تفرگ ، یم  جوا  نامسآ  رد  تشاد  هک  هناشن  هدنرپ  نآ  زونه 

.دنک رارکت  نامیارب  ار  زاورپ  هصق  دنک و  يردپ  نامیارب  ات  تسه  یسک  زونه 

.دشاب هتشادن  مارآ  شلد  كاخ ، نیا  نادنزرف  هصغ  زا  هک  تسه  يردپ  زونه 

.میرادن یسرت  نافوت  زا  ام  نیمه ، يارب  یتشک ؛ نیا  ییادخان  يارب  تسه  یسک  زونه 

يداب تهزن  دادرخ / همین  زا  جرف  راظتنا 
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مارآ یلد  اب  یتفگ 

، ناراب داب و  باوج  لاؤس و  زا  نئمطم  یبلق  و 

ار دادرخ  همین  زا  جرف  راظتنا 

بورغ هب  ور  هچوک  ياهتنا  رد 

! یناسر یم  نایاپ  هب 

توکلم هقالع  راوید  هب  هیکت 

ادخ زاوآ  نیرت  نشور  هناتسآ  رب  هداتسیا 

؛ تسا رود  ایرد  هار  هک  یتفگ  نارفسمه  هب 

؛ دننک نشور  هداج  ياجک  ار  غارچ  هک 

؛ درادن هنارت  اه ، یضعب  هناخ  هک 

دشاب داب  رد  هنوباب  هب  ناتساوح  هک 

یتفر یتسیرگ و  البرک  هار  هب  ور  دعب ، و 

مامت زور  تفه  بش و  تفه  و 

.دیراب ناراب 

مدید مدوخ 

ماش هدیپس و  زرم  هدروخ  ناراب  ناناب  هدید  مدید 

هراتس زا  هلفاق  رازه  اب 

دندمآ نارامج  هاگرد  بناج  هب 

دییاپن یمد 

راهب رد  هتسشن  ياه  هنییآ  یناوخ  هرابود  هب  هدنام  یمد 
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دمآ میسن  يایلوا  زا  یکی  هک 

؛ درب تا  یلزا  رازم  ترایز  هب  ار  وت  و 

هتسد هتسد  هک  اجنآ 

هنییآ رتوبک و 

.دنوش یم  رپ  رپ  تاقالم ، لیم  ياوجن  رد 
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دنا هدرک  ضوع  ار  تیاج  طقف 

ترس تشپ  بآ  هلایپ  هب 

عادو هدرپ  تشپ  ياه  هیرگ  و 

تسین يزاین 

يا هتفرن  يرود  ياج  وت 

هراتس يایؤر  ینیشن  هلجح  هب  ار  وت  اهنت 

.دنا هدرب  سای  رطع  یناشفا  بالگ  و 

يا هتفرن  تسد  زا  وت 

ار تیاه  تسد  ياعد  هیاس  طقف 

.دنا هدرب  باتهم  هاتوک  هاگن  زا  رتالاب 

تسا هداتفین  یقافتا  چیه 

؛ هدیرپ دایص ، ریت  هب  ییوهآ  چیه  يراهب  باوخ  هن 

؛ تسا هدش  مگ  يا  هچوک  مخ  رد  يرفاسم  چیه  هرطاخ  هن  و 

؛ يا هدرک  ضوع  ار  تیاج  وت  طقف 

ام هقردب  نیمز  زا 

! ادخ لابقتسا  نامسآ  ات 

یقلاخ یلع  /؟ مینک هیرگ  ارچ  تسین ؛ یسک  وت  زا  رت  هدنز 

؟ مینک هیرگ  ارچ  تسین  یسک  وت  زا  رت  هدنز 

مینک هیرگ  ار  وت  هک  ادابم  اداب و  گنن 

رگم میدرکن ؛ هیرگ  ادهش  مسج  هب  ام 

هرامش 97 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ مینک هیرگ  ادهش  حور  هب  میناوت  یم 

یم اوجن  نامز  شوگ  رد  هتـسهآ  ار  وت  قارف  ربخ  یتقو  میماـنب ، هچ  ار  دیـشخب -  نازخ  جاراـت  هب  ار  راـهب  يوب  هک  هریت -  حبـص  نیا 
.دنک
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وت دنخبل  رطع  هک  مییاشگب  ار  هرجنپ  مادک  .نادـنمدرد  مامت  رب  دوب  یـشمارآ  تهاگن ، قافآ  هک  میاوت  گنتلد  نایتوکلم ! اب  هتفر  يا 
؟ دیامن ریثکت  ار  وت  مان  هک  مینز  دایرف  ار  هنیآ  مادک  دنک و  ررکم  ار 

تعـسو تساجک  دنک ؟ زاغآ  ار  نینمؤم  ياه  لد  شدرگ  ات  دروآرد ، شدرگ  هب  ار  تدابع  حیبست  ات  تساجک  تنابرهم  ياه  تسد 
هوکش میناد  یم  یتقو  میـشخب ، يروبـص  هنوگچ  ار  هناریو  لد  نیا  .درک  یم  تمالک  توکلم  رد  هقرغ  ار  یناهج  هک  تروضح  یبآ 

؟ دید میهاوخن  نارامج  رد  ار  تا  هنوگ  تمایق  تماق 

يدوب بالقنا  مکحم  هیاپ  وت ،

؟ يداد ناشن  ار  رون  هار  يدوشگ و  ار  اه  هچیرد  هک  يدوب  وت  هکنآ  لاح  میورب ، شیپ  هب  وت  زا  سپ  هنوگچ  بالقنا ! مکحم  هیاپ  يا 
ار بالقنا  باتک  يدعب  ياه  گرب  هنوگچ  درک ؟ نامراوتـسا  وت ، تبالـصاب  بیهَن  هک  میدوب  یناگداتفا  هکنآ  لاح  میتسیاب ، هنوگچ 
؟ دروخب مقر  نامدوخ  تسد  هب  ام ، هدنیآ  ات  يداد  نامتسد  هب  یتفرگ و  هناگیب  زا  ار  ریدقت  ملق  هک  يدوب  وت  هکنآ  لاح  مینزب ، قرو 

؟ دراد یکیرات  اب  یقرف  هچ  ییانشور و  اب  تسا  یتبسن  هچ  ار  وت  نودب  حبص  باتفآ ! هرفس  مه  يا 

وت زا  دعب  ياه  بش  باتفآ 

.تسین ینتسسگ  یقافتا  چیه  اب  هک  تسا  ینامیپ  وت  اب  ار  ام 

، زورما .میراذـگب  نیمز  ار  تبـالقنا  مچرپ  ناـمگرم ، اـب  رگم  هک  مـیدرک  دـهع  يدرک ، نامرادـیب  تـلفغ  باوـخ  زا  وـت  هـک  يزور 
نانمـشد رهز  هک  يدرمریـش  دـشاب ؛ وت  زا  دـعب  ياه  بش  باتفآ  ات  تسا ، هدرب  روشک  هدارا  رب  تسد  وت ، بتکم  زا  حـلاص  يدـنزرف 

هک يدرم  .تسا  هدـنکفا  هیاس  تلم  رـس  رب  تسوت ، ناتـسد  روآداـی  هک  یتسد  .هتفرگارف  وت  زا  ار  هار  تسانـشآ و  ار  زورما  زورید و 
.تسوت هاگن  ياه  همشچ  لالز  روآدای  شدنخبل ، .دراد  باتفآ  اب  یکیدزن  تبسن 

.میرادرب وت  اب  شیوخ  نامیپ  زا  تسد  هک  دیایب  دنب  ولگ ، هاگمرگ  رد  سفن  رگم 

.مییایب دوصقم  لزنمرس  هب  ات  مییوگن  ار  وا  نامرف  زج  میونشن و  ار  وا  رما  زج  میدنب  یم  نامیپ  يا  هنماخ  یلعدیس  شیوخ ، ماما  اب 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / دوب نیگنس  ربخ ،

.نتسیرگ هاگان  ياه  هظحل  میدنام و  ام  رتوبک و  زا  يراعشا  هب  يدیشک  رپ  دادرخ ، زا  جرف  ِيراظتنا  مشچ  اب 

.دش درد  گنر  هب  هتشغآ  نارامج ، ياه  هچوک  دندش و  بهتلم  اه ، میوقت 

میتساوخ یم  .دنزب  هبرقع  ار  ام  نایاپ  تایح ، ياه  هظحل  میتساوخ  یم  .دـندز  راوید  رد و  رب  ار  شیوخ  مومغم  ياه  هچراپ  دـجاسم ،
.دنکشب ار  شا  ییابیز  جات  لُگ ، هچ  ره  .دریمب  توکس  نیا  رعق  رد  ادص  هچ  ره 

میشک یم  هآ  ار  وت  چوک 

یب ِرخآ  ات  هک  تسا  زورید  نارجه  ياه  کشا  زا  رپ  ام ، دای  ياه  هحفـص  .میا  هدیـشک  هآ  ار  وت  چوک  دادرخ  میوقت ، نیدنچ  کنیا ،
تارطاخ يور  زا  تروبع  يوب  دهد ، یم  ناشن  ار  دادرخ  میوقت  کنیا ، .میدرک  هبرجت  ار  نتـسکش  میدومیپ و  ار  اه  هداج  ، اه یـسک 

لزغ نیرت  گنشق  فیدر  رد  تدقرم ، کنیا ، .دننز  یم  هقلح  عمـش ، يزیرکـشا  درگ  گوس ، ياهرعـش  .دوش  یم  در  ام  زا  کی  ره 
ياه کشا  اب  میروآ ، یم  دای  هب  ار  نارود  هثداـح  نیرت  خـلت  راـگزور ، يا  هوهق  دادـتما  رد  .دـیوگ  یم  بل  ِلاـخ  ِيراـتفرگ  زا  اـه ،

رب هک  یتـنکل  ار  نیا  .دوب  دوز  دوب ، هک  تقو  ره  وت  زا  نینچ  یماجنارـس  .دَرَوآ  یمنرد  اـم  تارطاـخ  ار  دادرخ  هایـس  نهاریپ  .ناـهج 
.تفگ داتفا ، نارامج  ییاهنت 

یتفر يدرک و  ریخست  ار  ایند 

منک یم  ساسحا  .تسا  هدرک  ریخـست  ار  ایند  هنوگ  نیا  هک  تسا  هتـشاد  يدـنویپ  راهب ، لوحت  اب  وت ، ظاـفلا  منک  یم  ساـسحا  زونه 
ناوت یم  ار  اهذغاک  زا  زبس  يا  هحیار  عولط  دیوگ ، یم  وت  تانایب  زا  هاگره  ملق ، .فافش  يراج و  دوب ؛ اه  بآ  دنواشیوخ  تمالک ،

.دنیآ یم  مه  تیاه  مشچ  ینامسآ  ياهاجه  دنیوگ ، یم  نارامج  زا  تقو  ره  .دینش 

.تنامشچ هاگآ  مایپ  يور  هبور  تسین ؛ شیب  يا  هدنامرد  ایند ، دنیوگ ، یم  ینیمخ  زا  تقو  ره 
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یبوقعی یقن  / یتفرگ يزاب  هب  ار  دیشروخ  تیثیح  هک  يدوب  يا  هراتس 

تناتـسد هب  قوش ، اب  نم  يدرک و  یم  ریخـست  ار  روضح  ياه  هلق  يدمآ ، یمرد  نادـجاس  تئیه  هب  یتقو  .يدوب  انـشآ  هنیآ  نابز  اب 
یم ساسحا  ار  قشع  هک  یتقو  .دمآ  یم  هچوک  ياهتنا  ات  قارشا ، ياهوترپ  يدز ، یم  هسرپ  هداجس  یلاوح  رد  یتقو  .مدرک  یم  ادتقا 

.دندش یم  تا  یناراب  هاگن  هدنمرش  نامسآ ، نامشچ  يدرک ،

یقـشاع سالک  یتقو  .يدرک  یم  سیردت  ار  درد  هفـسلف  تنامـشچ ، اب  يدوب و  هدرک  نشور  یگدنب  سوناف  اب  ار  بش  ياه  هچوک 
! يدیچ یم  ینابرهم  ياه  هیآ  تناتسد ، اب  دش ، یم  زاغآ 

ار جارعم  یتشذگ و  نت  راصح  زا  هک  يدوب  ییوتـسرپ  .دوش  دیعبت  غاب ، يوسارف  هب  دوب  رارق  هک  تشاد  يرذوبا  زا  تیاکح  تهاگن ،
.يدرک هبرجت 

.تفرگ يزاب  هب  ار  دیشروخ  تیثیح  هک  دوب  يا  هراتس  راوگوس  نامسآ ، داتسیا ، زاب  تکرح  زا  تا  یگدنز  هبرقع  یتقو  يرآ ،

تسویپ ادخ  هب  هللا  حور 

اب اه ، كدـصاق  .يدـنویپب  بآ  نارعاش  کلـس  هب  یتساوخ  یم  دـندوب و  هدرک  تفج  ار  تیاه  شفک  يدـمحم ، ياه  لـگ  بشید ،
.دوب هتفر  ادخ  تاقالم  هب  هللا  حور  ...دندرک و  یم  دمآ  تفر و  مغ  هداج  رد  یمخز ، یلد 

! دش شوماخ  شیادص  كاوژپ  هک  سوسفا 

نارامج تبرغ 

دننک و یم  فاوط  تدـقرم  ِدرگ  رب  نارئاز ، دـننک و  یم  یناوخ  هضور  تیارب  اه  هتـسدلگ  تسوت ، یلجت  تسم  توکلم ، هک  نونکا 
.دننک یم  توالت  مغ  وت ، غاد  رد  قیاقش ، ياه  لگ  دننز و  یم  هنیس  مه  مرح  نارتوبک  دنزیر ، یم  کشا 
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.دنیارس یم  ار  وت  عاطقنالا » لامک   » لزغ نارعاش ، .دننک  یم  يراز  تیارب  کنیا  اه ، همان  ترایز 

نارامج تبرغ  هب  یتقو  مینک ، یم  رورم  ار  وت  ياه  سکع  هک  یتقو  میروآ ، یم  دای  هب  ار  ناشناردام  نادیهـش و  ریواصت  هک  کـنیا 
«. میا هدنز  غاد  اب  هک  میقیاقش  نآ  ام  : » مییوگ یم  دوش و  یم  رت  نامنامشچ  ياپ  مینک ، یم  هاگن 

يریما نیسح  / ...اما تفر ، ینیمخ 

ار اه  ندـمآ  نیا  شاک  .هوکـشاب  زور  نآ  لثم  تسوت ؛ ناییادـف  زا  ولمم  ارهز ، تشهب  ریـسم  .تندـمآ  زور  لـثم  تسا ؛ غولـش  رهش ،
! دوبن ینتفر 

.تسا هلیبق  نادرم  تشپ  نتسکش  دیشروخ و  نتفر  دش ؛ نامسآ  قه  قه  هناهب  بیرغ ، يزور  حبص 

رازه هزادنا  هب  هاگن  کی  اه ، هرطاخ  راوید  تشپ  تشذگ و  نارجه  هچوک  زا  نیمز ، ییادـخ  ياه  هظحل  قلاخ  بیرغ ، يزور  حـبص 
دبا ات  ام  نایرگ  ياه  مشچ  رد  دوب ، رـشب  ترطف  يرادـیب  مایپ  هک  شهاگن  اما  تفر ، هللا  همحر  ینیمخ  .تشاذـگ  اج  هتفگان ، فرح 

.دنام یقاب 

منک عادو  ما  هدمآ 

.منیمز تبرغ  راد  هیالط  نم ،

هدمآ .ما  هدیود  وت  شمارآ  شوغآ  هب  رهش ، دودنا  تبرغ  ياه  هچوک  زا  غولـش ، حبـص  نیا  رد  هک  مشیوخ  ماما  قارف  راد  هیالط  نم 
لاس رازه  هدـقع  مرخآ ، هاگن  رد  ما  هدـمآ  .ارهز  تشهب  نیمه  رد  مدرک ؛ شمالـس  اج  نیمه  زور ، نآ  هک  يرفاسم  اـب  منک  عادو  ما 

.رخآ هاگن  تسا  یکاندرد  ینامداش  اما  مشاب ، نامداش  رگید  راب  کی  ار  ندوب  وا  اب  ما ، هدمآ  .منک  یلاخ  ار  وا  زا  سپ  ییاهنت 

؟ ...يا هتفر  اجک 

نامز دیخرچ و  یمن  دوخ  ییاهنت  رود  هب  نیمز  هشیمه ، ات  راب  کی  طقف  رگا  دنتـشگ ، یمرب  رگا  اه  هیناث  درک ، یمن  راک  رگا  تعاس 
...يدنام یم  وت  دنام و  یم  رگا  تسج ، یم  يا  هراچ  رگا  ار  شا  يدبا  یبات  یب 
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.هدرک مگردپ  ناکدوک  اه و  کشا  دنهد و  یم  اهرگا  اه و  شاک  يا  نتفر  داب  رب  زا  ربخ  رهش ، شوپ  هایس  دجاسم  هآ ،

ياباب يا ، هتفر  اجک  .منک  یمن  ادـیپ  نامز  ياه  هیناـث  ماـحدزا  رد  ار  وت  هک  ناـنچمه  ما ، هدرک  مگ  ار  ممـالک  هتـشر  ار و  مدوخ  نم 
! نیمز هناکدوک  یگنتلد 

يدارمیلع هیسنم  / الاح و  ...

.تسا هدز  رس  هایس  غیم  سَپ  زا  دیشروخ ، دنا و  هدش  ییالط  يدازآ ، ناکلبنس  هک  تسا  يرید 

.دنشاپ یم  نامنادرمدار  رس  رب  نیسای ، دمح و  هفوکش  دبَس  دبَس  دنزاون و  یم  شوخ  يراهب ، ياه  هلچلچ 

ياه ماگ  لیـس  يدـمآ ، یم  دورف  نامـسآ  ياه  هلپ  زا  هک  یتقو  اه ، لاس  نآ  .مراد  یبیرغ  سح  يراهب ، ياـه  لـگ  ندـییوب  زا  یلو 
رد نونکا  میدیچ و  يدمحم  خرـس  لگ  يدازآ ، ات  بالقنا ، ياه  هداج  هنیـس  زا  دیدرونرد و  ار  رهـش  هنـشت  ياه  نابایخ  نامقاتـشم ،

ارچ میداهن ؛ تلزُع  نابیرگ  رد  رس  تقارف ، زا  مهبم  یتوکس 

زا خُر  ...راودـیما » يریمـض  داش و  یحور  نئمطم و  یبلق  مارآ و  یلد  اب  « ؛ قشع راثیا و  تعاجـش ، هتـسخ  دـبلاک  نیذآ  حور  ریپ  هک 
.تشاداو یگدادلد  نیا  ریسفت  هب  ار  یناهج  ناماه ، سوسفا  کشا و  تفرگرب و  ناقشاع 

دوش یمن  رس  هب  وت  یب  دوش / رس  هب  ناگمه  یب 

رد تا ، هنوگ  باتهم  يور  لابقتـسا  هب  میدز و  هرگ  نمهب ، نیرت  يراهب  فرب  زوس و  هب  قوش ، کشا  يداش و  هلهله  اـب  ار  تندـمآ 
.میتسشن گوس  هب  تا  ینافرع  بیرغ  دوهش  فشک  ات  راهب ، ياه  گرب  نیسپاو  رد  ار  تجورع  میتفاتش و  بش  نیرت  یباتفآ  لد 

دنیآ یم  اه  هثداح  درذگ ، یم  اه  لاس  »

(1)« مشک دادرخ  همین  زا  جَرَف  راظتنا 

.میدنب یم  نیذآ  تا  سدقم  حیرض  رب  مییوب و  یم  ار  يراهب  ياه  لگ  نیرت  هحیار  شوخ  کنیا ، و 
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یبوقعی یقن  / وت گوس  بش  رد 

وت گوس  بش  رد  منک  یم  اپو  تسد  یتولخ 

وت گوس  بش  رد  منک  یم  او  هدقع  ملد  زا 

شرتشگنا حیبست و  مگرزبردام و  لثم 

وت گوس  بش  رد  منک  یم  ادتقا  ربا  هب  نم 

یتصرف رس  مراذگ  یم  مغ  راوید  هب  رس 

وت گوس  بش  رد  منک  یم  اهر  ار  یگدنز 

نامه اب  دوش ، یم  ضوع  متشونرس  ناهگان 

وت گوس  بش  رد  منک  یم  اه »  » هک یتشونرس 

یشتآ هلعش  اله -  ایرد -  هب  لد  منز  یم 

وت گوس  بش  رد  منک  یم  انشآ  مدوخ  اب 

- يا هظحل  دوش -  یم  مغ  قرغ  نیمز  ات  نامسآ 

وت گوس  بش  رد  منک  یم  اه  هچ  میوگب  رگ 

یبوقعی یقن  / هدروخ كرت  ضغب 

ما ینارامج  دیشروخ  رعاش 

ما یناشیرپ  ناماد  هب  تسد 

نم تسا و  رعش  يرادازع  لصف 

ما یناحور  تلاح  نآ  رد  زاب 
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مروآ باذع  ياه  سفن  لثم 

ما یناهنپ  هیرگ  کی  بت  رد 

ندش وتسرپ  ياشامت  وحم 

ما ینافرع  هشیدنا  رد  هک  ای 

ما هدروخ  كرت  ياه  لزغ  ضغب 

ما یناراب  بش  رد  دفکش  یم 

وت میدقت  همه  مدورس  رطع 

ما یناماس  رس و  تیادف  هب  يا 

ار وت  منیبب  هک  مدوب  هدمآ 

! ما یناد  یمن  رادید  قیال 
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يربهر هب  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  باختنا 

نیدلاردب مظاکدمحم  / بالقنا نابل  رب  دنخبل 

گوس همادا  رد  دیما ، دورس  .زورما  هاگرد  رب  تسا  هدنکفا  هیاس  يدیـشروخ ، .دیادز  یم  ار  نارامج  تبرغ  يوب  رگید ، شوخ  رطع 
اپ زورما ، ياه  هحیدم  اب  تسا و  یندینـش  مه  زاب  بالقنا ، .رگید  يدورد  خلت ، يدوردب  زا  سپ  .تسا  هدش  افوکـش  ینارامج ، ياه 

.یمالسا يروهمج  دنلب  هدیصق  شیپ  تسا ، ینشور  هنیآ و  زورما ، درواتسد  .دراد  یمرب  ماگ  راهب  ياپ  هب 

هفیظو .تسا  هدرک  نشور  ار  اه  مشچ  نارامج ، زا  سپ  تشونرس  زا  لابقتـسا  .تسا  هتـسب  شقن  يدونـشخ  حرط  نهیم ، ياه  بل  رب 
.میدهاش زورما  هک  تسا  دیما  تاوارط و  ِتسد  چوک ، ياه  یخلت  ندناشوپ 

! روکف ياه  تصرف  رب  مالس 

هنخر روشک  زبس  مادـنا  رب  ییاـهنت ، هفقو و  يا  هظحل  دراذـگ  یمن  شنیزگ ، نیرترب  میمـصت ! نیرتـالاو  ریبدـت و  نیرتوکین  رب  مـالس 
.دنک

! دیفم ياه  تروشم  روکف و  ياه  تصرف  داب  هدنز 

.تسادیپ ینیرفآرخف  زادنا  مشچ  زورما ، تمس  راهچ  زا 
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يرصیقریم قداصدمحمدیس  / نابغاب

.دنناساره اه  لگ  تفر ؛ نابغاب 

؟ دناسرب تایح  بآ  غاب ، هب  هک  تسه  یسک 

؟ دشکب اه  لگ  رس  رب  شزاون  تسد  ات  تسه  یسک 

؟ دنک رود  اه  لگ  تحاس  زا  ار  اه  تفآ  ات  تسه  یسک 

.تسا هدش  نارگن  غاب ،

؛ دیآ یم  رود  زا  یسک  ماگ  يادص  ایوگ  اما  دنروایب ؛ موجه  اه  لگ  هب  ات  دنا  هدش  هدامآ  اه ، تفآ 

.تسا نابرهم  هدرک ، رفس  نابغاب  هاگن  نوچ  شهاگن ، هک  یسک 

.تسا نابغاب  ِدوخ  وا  ًالصا ،

! دورن ام  شیپ  زا  تقو  چیه  دنک  ادخ 
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هبنش هس 

دادرخ 1386  15

لوالا 1428 يدامج   19

Jan.2007.5

دادرخ هدزناپ  نینوخ  مایق 

عراز هبوبحم  / هسامح دلوت  زور 

! دنناییالبرک راوید  هب  راوید  هیاسمه  زور ، نیا  نازاس  هسامح  .تساروشاع  ینت  ردارب  دادرخ ، همین 

تقیقح ندـناسر  رواب  هب  هنوگچ  نییآ  شیوخ و  رواب  گنهرف  نییآ ؛ کـی  تسا ، گـنهرف  کـی  تسین ؛ زور  کـی  دادرخ ، هدزناـپ 
يرارسا رد  هشیر  اهزیچ ، یضعب  يرادیب ! ناهگان  زور  هدارا و  ناروف  زور  هسامح ، دلوت  زور  تسا ؛ زاغآ  زور  دادرخ ، هدزناپ  دوجو !

هب هسامح ، میوقت  رد  هک  تسا  یخرـس  هحفـص  اهنآ ، زا  یکی  .دنام  یم  زجاع  شکاردا  ناماد  هب  ندیـسر  زا  لقع ، تسد  هک  دـنراد 
.تسا هدش  تبث  دادرخ  هدزناپ  مان 

.ار راشبآ  لاصتا  اه ، هرطق  ییوگ  هک  دندش  نیجع  زور ، نیا  كرات  رد  شیوخ  یگناگی  اب  نانچ  مدرم ،
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يرادیب ياه  هیناث  هلبق 

یم سانـش  هعماـج  مادـک  نهذ  زا  دوش ؟ رو  هطوغ  تمارک ، اـب  نینچ  یناراـب  قنور  رد  ناریا ، ناتـسریوک  درک ، یم  رواـب  یـسک  هچ 
؟ دزاس راوتسا  ناملسم ، یتلم  رس  رب  ار  دادرخ  هدزناپ  نوچ  هدرتسگ  یفقس  اه ، یناریا  یمالسا  تدحو  هک  تشذگ 

؟ دوش يرادیب  ياه  هیناث  هلبق  هداس ، خیرات  نیا  و  دادرخ ، هدزناپ  درک ، یم  روصت  یسک  هچ 

نیا هک  ارچ  تسا ؛ تیالو  تدـحو و  ياه  شزرا  هب  نامیا  دادرخ ، هدزناپ  هب  نامیا  .میرواـیب  ناـمیا  یـسامح ، خـیرات  نیا  هوکـش  هب 
.تفای یمن  دادتما  مدرم ، ياه  لد  داحتا  یلدکی و  اب  زج  تسشن و  یمن  رمث  هب  کلاس ، فراع و  يربهر  يادن  هب  زج  زور ،

يدمحم سابع  / دوش ریگارف  بش ، میتساوخن 

.دندناشک یم  رودم ، هشیمه  ياه  ندیسرن  ات  نامز ، زا  رت  هتسخ  ار  دوخ  اه ، هبرقع  .دوب  ندیود  ناجیه  رسارس ، تعاس ،

.دوش هدرپس  یشومارف  هب  باتفآ  هک  دش  یم  زیربل  دادماب  هس  زا  تشاد  تعاس 

.دندرک مایق  باتفآ ، هرابود  ترایز  قوش  هب  ناتخرد ، اهداب و  دناوخ و  زاوآ  كاخ  رسارس  رد  ار  ناهنپ  ربخ  میسن ،

ییاروشاع مایق 

زیربت و دهـشم و  نارهت و  هب  دش و  عورـش  مق  زا  .ار  یهابت  یهایـس و  دنیوشب  ات  دنداتفا  هار  دندش و  لیـس  دـندش و  ناراب  هرطق  هرطق 
.دش هدیشک  زاریش 

مایق نیا  تشپ  اما  دننکن ؛ رشتنم  اهداب  ناهد  رد  ار  يدازآ  رطع  اه ، لگ  ات  دندیشک  فص  اه ، هلولگ 

.دش دهاوخن  هدولآ  نماد  یشزرا ، یب  رابغ  چیه  اب  ینیسح ، تضهن  .دوب  هدیباوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ییاروشاع  نامرآ  نینوخ ،
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.میشاب مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  رصان » نم  له   » يوگخساپ ات  تفرگ ، نایرج  ام  نامیا  ياه  گر  رد  اروشاع ، نوخ 

.دش نام  يراگدنام  يدازآ و  زار  ناش ، ندش  رپرپ  رطع  دندش و  نوخ  گرب ، گرب  دنتساخرب و  هخاش  هخاش  اه ، لگ 

نانفک نوگلگ  همه  نیا  دنا  هک  نادیهش  هک 

.دندش خرس  ياه  لگ  هچغاب  اه ، نهاریپ  تفرگ و  ندیراب  اه  هلولگ  ناراب 

نابایخ شرف  گنـس  رب  نارتوبک ، ترایز  هب  نامـسآ ، .دندز  رپرپ  شیوخ  نوخ  رد  ود ، لهچ و  دادرخ  هدزناپ  رد  رتوبک ، رازه  هدزناپ 
.دز یم  هسوب  اه 

.داد یم  مرح  يوب  زاریش ، زیربت و  دهشم ، نارهت ، مق ، ياه  نابایخ 

.دندوب هدش  یندرک  ترایز  اه ، نابایخ 

«. نانفک نینوخ  همه  نیا  دنا  هک  نادیهش  هک  : » نانک همزمز  دندمآ ؛ ترایز  هب  گنتلد ، ياه  میسن 

.دندش رئاز  اه  نهاریپ  ریز  اه  هلولگ  دنتفرگ و  فسوی  يوب  اه ، نهاریپ 

دش یمخز  ناریا ،

.دوب یمخز  رسارس  ناریا ، زیربت ...، دهشم و  نارهت ، زاریش ، مق ،

.دندرک لسغ  اه  هدنرپ  نوخ  اب  اه ، نابایخ 

.دندیراب یم  نابایخ  خرس  ياه  مشچ  رب  ار  شیوخ  ضغب  هنشت ، ياهربا  دندناوخ و  یم  اروشاع  ترایز  نابایخ ، رانک  ناتخرد 

.تفرگ ناج  مالسا ، دش و  هدنز  دادرخ  هدزناپ  رد  اروشاع ، تضهن 

«. دییور هلال  نطو  ناناوج  نوخ   » زا داد و  هفوکش  بالقنا ،

نادـیواج هشیمه  نادیهـش ، دای  اـت  تشون  خـیرات  راگدـنام  هحفـص  رب  نوخ ، اـب  ار  شیوخ  ماـن  زور ، دز و  وناز  نوخ  رد  دیـشروخ ،
.ددرگ
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يدابآدوواد هموصعم  / میدش زاغآ  دادرخ ، هدزناپ  اب 

.دوب ارجام  زاغآ  نیا  و  ... 

ناردام غاد  هیثرم  يادص  دش ، يراج  نابایخ  شرفگنـس  رب  هک  دادرخ  هدزناپ  نوخ  .دش  اسآدعر  يدایرف  ار  نمهب 57  هک  يا  همزمز 
.ار وید  رمع  هشیش  نتسکش  میدرک ، دهع  دوخ  اب  دیچیپ ، رهش  رد  هک 

.میتخود شدیپس  تسدرود  هب  ار  نامهاگن  میتشادرب و  رتراوتسا  ییاهر ، ياه  هداج  رب  ار  نامیاه  مدق  هک  دوب  سپ  نآ  زا 

میهد همادا  میـشاب و  میتساوخ  یم  هک  میدرک ؛ ررکم  اـجه ، هب  اـجه  ناـمناج ، هسردـم  رد  ار  یگداتـسیا  ياـبفلا  هک  دوب  سپ  نآ  زا 
میدش زاغآ  خیرات ، نکش  تب  ياه  يرگنشور  اب  نینچ ، نیا  ار و  دادبتسا  دنلب  ياه  بش  میتساوخ  یمن  .ار  نام  هتسب  هلولگ  هب  تزع 

.هسامح نوخ و  ياه  هچوک  رد 

دنتشادن دیشروخ  بات 

.نادنبخی هریشع  دندوب و  ناتسمز  رابت  زا  هک  دنتسناوت ؛ یمن  لمحت  ار  دیشروخ  روضح 

راصح رد  زور ، ییانشور  ات  دندرک ، دیعبت  راپسهر  ار  تضهن  ياوشیپ  هک  دوب  نینچ  نیا  دوب و  هدروخ  دنویپ  بش  یلاها  اب  ناشناج ،
.دنامب دیدرت 

.دنتساوخ یم  هتسب  ار  تلم  نیا  يرادیب  ياه  هرجنپ  هک  نانآ  داد ؛ یم  روتسد  اهراوید  ریثکت  هب  ناش ، نییآ 

ار ناشتاداقتعا  نتـشاذگ  اپ  ریز  دـنتفریذپ و  یمن  تلذ  هک  دـندوب  یمدرم  رگید ، يوس  يرگدادـیب و  دوب و  ملظ  هرـسکی  فرط  کی 
.دندروآ یمن  بات 

یم روبع  اهراصح  مامت  زا  باتفآ ، هک  تسناد  یمن  اما  تساوخ ؛ یم  رود  گرزب  تما  نیا  زا  ار  هللا  همحر  ینیمخ  زبس  هاگن  نمشد ،
.دنشک یم  دق  رون ، تمس  هب  هتسب ، ياه  هچیرد  ماجنارس ، دنک و 
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دیماجنا نمهب  يایرد  هب  دادرخ ، دور 

زار هک  میدوب  هتفایرد  ار  هسامح  يرادیاپ و  ياه  هداج  میداتفا ، هار  هب  .دولآ  نوخ  هتفرگ و  هم  ییاهزور  رد  میدـش ؛ زاغآ  دادرخ ، اب 
.ندش ایرد  تسا و  نتفر  دور ، يراگدنام 

يوزاـب هب  وزاـب  میتساـخرب و  .تسکـش  دـهاوخ  مه  رد  ار  دادـیب  ياـه  هلیم  یگدازآ ، دـنام و  یمن  رادـیاپ  متـس ، هک  میتـشاد  ناـمیا 
.میدرک دایرف  ار  رهش  ياه  هچوک  رورغ  هدرک ، هرگ  ییاه  تشم  اب  رگیدکی ،

يارـس هیثرم  نیمزرـس ، نیا  هچوک  ره  میراد و  لد  رب  ناوج ، نارادـیپس  غاد  دـنچ  ره  مینک ؛ هبرجت  ار  نمهب  رادـتقا  ات  میداتـسیا ، اـم 
.تسشن زادنا  مشچ  هب  ار  نمهب  يایرد  دادرخ ، دور  تبقاع ، اما  تسا ، يدازآ  نادیهش 

هداز حیبذ  هرطاف  / دننازیرگ بآ  زا  اه  شافخ 

یکچوک هناخ  زا  تشاد  یمنرب  مشچ  هام ، .دز  یم  جوم  اه  هراتـس  هاگن  رد  یبیرغ  یـسپاولد  .دوب  هدیـسر  دوخ  رمع  همین  هب  دادرخ ،
همکچ يادـص  .درب  موجه  هچوک  ِنهذ  هب  یـسوباک ، موـش  هیاـس  هاـگان ، .دـیپت  یم  نآ  رد  تلم  کـی  ناـیرج  بلق  اـهزور ، نیا  هک 

.تسکش ار  بش  مارآ  رولب  یکتپ ، نانوچ  هاش ، رودزم  نازابرس  اهودنامک و 

یمن باـت  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ناـشخرد  باـتفآ  رگید  ناـشافخ ، دـیلپ  تموکح  .دـش  یم  هتـسب  بش  یکیراـت  رد  يا  هئطوـت  هفطن 
مهو رد  یماخ  لاـیخ  هچ  .دوب  هدرک  نیمک  سیلبا  اـه ، هیاـس  موجه  ِسپ  رد  بش ، نآ  .دوب  هداـتفا  هرامـش  هب  توغاـط ، ضبن  .دروآ 

!؟ تلم لد  نامسآ  زا  دیشروخ  ندوبر  دیلاب ؛ یم  ناطیش  دیلپ 

« ینیمخ ای  گرم ، ای  »

یهاگآ منبـش  زا  هک  يروش  هناوج  دـش ! ریگارف  دوز  هچ  درک ، عولط  ماـما  كاـپ  هرجنح  زا  بش ، ِروآ  مهو  ِتوکـس  رد  هک  یگناـب 
.داد لگ  اه  هناخ  مامت  هچغاب  رد  لفاغان ، دیشک و  كرس  اه  هچوک  مامت  رد  دوب ، هتفرگ  ناج 
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تمس هب  ضارتعا ، هچنغ  دندش و  هرگ  اه  تسد  ینیمخ !» ای  گرم  ای  : » درک جورع  اه  نابز  رس  رب  دایرف ، دندش و  يدایرف  اه ، همزمز 
.تفر الاب  نامسآ 

علطم راگنا  دندوب ! هدیـسر  داحتا  هب  رون ، ییاهر  يارب  اه  هنیآ  راگنا  .دش  یم  قرغ  تیعمج  طاسبنا  رد  هظحل  ره  رهـش ، ياه  نابایخ 
هک دوب  نآ  تقو  .داتفا  هزرل  هب  ماما ، هب  مدرم  قشع  ترارح  زا  تملظ ، هدز  خـی  مادـنا  دوب ! ندورـس  زاغآ  رد  یـسامح ، يونثم  کـی 

.دوش نوگلگ  نادیهش ، نوخ  یخرس  هب  نیمز ، هرهچ  هک  دوب  هدیسر  نآ  نامز  .دیایب  تلم  مزع  تحایس  هب  خیرات ،

يراج هشیمه  هرطاخ 

ِنوسفا رد  هک  یناتسوب  نوچ  رهش ، هاگان ، .دیچیپ  نامـسآ  شوگ  رد  اه  کنات  نوزومان  يادص  اه و  لسلـسم  هزوز  اه ، هلولگ  ریفص 
.دوب هدیشوج  نوخ  ياه  همشچ  نابایخ ، هخاش  رب  دش ؛ رپرپ  ياه  لگ  قرغ  دشاب ، هدیکشخ  نازخ ، ماگنهبان 

.داد یم  اه  بلق  اب  هلولگ  خلت  ِتاقالم  زا  ربخ  اه ، يوج  نینوخ  بل 

یمخز ِنهذ  رد  دـبا  ات  دادرخ 42 ، هدزناپ  خرـس  هرطاخ  تسیاب  یم  راگنا  دـیچیپ ، یم  هثداـح  شوگ  رد  ناـحورجم ، شارخلد  هلاـن 
! دنامب یقاب  رهش ،
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تسیز طیحم  یناهج  زور 

یتاجنروپ یفطصم  / تعیبط هب  دهعت  زور 

! ابیز تعیبط  داب  هدنز  مینز : یم  دایرف  ادص  کی  همه  ام  .تسا  تعیبط  زا  ریدقت  زور  زورما ،

زور زورما  ناگدـنرپ ! نـیرت  هناـمداش  يا  اـه ! سوناـیقا  اـهدور و  اـه ، بآ  هـمه  يا  یبآ ! نامـسآ  ییانـشور  يا  زبـس ! ناـتخرد  يا 
.تسامش

هک ییاه  ناتسوب  همه  اه و  عترم  اه ، هگلج  اه ، ناتسهوک  همه  تعـسو  هب  ینـشج  میا ؛ هتفرگ  نشج  زورما  ناگدنز ، امـش  مارتحا  هب 
.دننک یم  هیده  اه  ناسنا  ام  هب  ار  اذغ  اوه و  شمارآ و 

یم مسق  دـنوادخ  شیپ  زورما ، ام  .میجاتحم  حور ، تعیبط و  همه  نیا  هب  ردـقچ  هک  دورن  نامدای  رگید  هک  میهد  یم  لوق  زورما ، ام 
هایـس ار  ناـشیاه  نامـسآ  هک  میهد  یم  دـهعت  یکـشخ  اـیرد و  ناـغرم  هب  .میرادـب  زیزع  ار  ناروناـج  همه  مارتحا  قح و  هک  میروخ 

.مینکن

تسا مومسم  ياهراخب  ریصقت 

همه يارب  هک  يراد  مایپ  دـهن ؛ یم  جرا  ار  نایاپراچ  قح  شروآ ، مایپ  هک  میتسه  ینید  ناثراو  ام ، .تسا  گرزب  ساپـس  زور  زورما ،
.دروآ یم  رهم  تمحر و  نارتوبک ، یتح  نایملاع ،

دوشب زور  کی  دینکب ، ار  شرکف  .دشک  یم  سفن  دنام و  یم  هدنز  هک  تساه  يزیربت  اهدـیب و  هانپ  رد  نادنفـسوگ ، رانک  رد  ناسنا 
ياـهراخب دود و  ردـق  نآ  هک  تسا  هدوب  اـم  ریـصقت  دـبال  تسین ؛ دیـشروخ  ریـصقت  نیا  .دوـشن  ماـمت  بش ، ینعی  دوـشن ، حبـص  هک 

.میا هدرک  ناگراتس  اهربا و  هناور  مومسم ،

هتفرگ هدـیدان  ار  اه  هناوج  اه و  لُگ  ياه  هقاس  دـنا و  هداد  زاگ  دـنا ؛ هدوب  هاوخدوخ  هشیمه  هک  تسا  محر  یب  ياه  نیـشام  ریـصقت 
.دنا
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روآ دای  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن 

.تسا هداد  تایح  ام  هب  هک  یتعیبط  همه  تسادخ ؛ ياه  تمعن  همه  زا  یهاوخ  ترذعم  زور  تسیز ، طیحم  یناهج  زور 

یب هنوگ  نیا  میدرک ، یم  رکف  نیمز  هب  یهاـگ  رگا  .میدز  یمن  مخز  نُُزا  هیـال  هب  میدوب ، یبوـخ  نارازگ  ساپـس  رگا  دورن ، ناـمدای 
.دش یمن  مرگ  تهج 

دای ار  راگدیرفآ  ياه  ناغمرا  ْثِّدَحَف ؛ َکِّبَر  ِهَمْعَِنب  اَّمأ  َو   » .میرادب ساپ  ار  زاس  یگدنز  رـصانع  هک  تسا  نیا  هب  یگدنز  تشادـساپ 
.تسا هدش  لاسرا  نامسآ  نیمز و  يزور  هنابش  نانیشن  مه  هب  هک  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  باتک  مایپ  نیا  .دینک »

رکف مینزب و  دـنخبل  بآ ، هب  مینک ، هاگن  بآ  نیا  یلالز  هب  میـشونن ؛ ار  بآ  گـنرد  یب  میوش ، یم  هنـشت  یتقو  رگا  تسا  بوخ  هچ 
رد .مینکن  لگ  ار  بآ  : » دـییایب سپ  .دـشخب  یم  ناـمطاشن  دور و  یم  ورف  اـم  يولگ  زا  نیریـش ، اراوگ و  .دراد  تنم  اـم  رب  هک  مینک 

«. بآ دروخ  یم  يرتفک  راگنا ، تسدورف 

یتمعن اتیزر  / دننک یم  رهق  اهوتسرپ 

چیه ام ، هدولآ  نابایخ  هتفرگ  دود  هرجنپ  هکنیا  هب  فارتعا  .مدوب  هدرک  غورد  زا  رپ  ار  متارطاخ  رتفد  نم  هک  منک  فارتعا  مهاوخ  یم 
هدرک هطبار  عطق  ام  هلحم  اب  اهوتـسرپ ، اه و  کشجنگ  تسین و  بوخ  ناتخرد  لاح  دنا ، ضیرم  اهداشمـش  درادـن ؛ يا  یبآ  نامـسآ 
ياه هلابز  کچ  کچ  رد  اه  هچوک  نیا  .دنتسه  ایقاقَا  رطع  زیربل  اه  هچوک  هک  مدوب  هتفگ  غورد  .درادن  ار  یگشیمه  معط  بآ ، .دنا 

یم ناشدروخ  هب  دـننک و  یم  دود  ار  اه  هچب  ياه  قشم  هایـس  اه و  ناحتما  قرو  اه ، بش  هسردـم ، ياه  شارف  دـنتلغ و  یم  بشید ،
.مینک هدولآ  ار  اوه  میراذگب و  تکرح  ياه  لادپ  يور  اپ  دعب ، زور  حبص  هکنآ  زا  شیپ  مینک ؛ فارتعا  دییایب  .دنهد 

یبآ نامسآ 

، نم ياه  یکدوک  ِنامـسآ  نیمه ، رطاخ  هب  درک ؛ طاـیح  ياـه  کـشجنگ  شک  شیپ  ار  شیپ  بش  هدروخ  مین  مهـس  گرزبرداـم ،
ِنیرفن ادص ، یگدولآ  همه  نیا  منک  یم  رکف  دوخ  اب  .دوب  هدنرپ  زا  رپ  هشیمه 
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لگ رگید  دشک ، یم  سفن  هدـیرب  هدـیرب  شنیرفآ ، هخرچ  هک  زورما  .تسکـش  شا  هخاش  میتخیوآ و  نآ  هب  هک  تسا  یتخرد  نیلوا 
وا هک  ارچ  دشاب ! هتفرگ  ار  دوخ  دنزرف  نماد  تعیبط ، ردام  ِهآ  دـنکن  .دریگ  یمن  ار  يزبس  عترم  چـیه  تاوارط  ياج  یعونـصم ، ياه 

.تسا هدوبن  یبوخ  راد  تناما 

« مینکن لگ  ار  بآ  »

چیه .تسا  حبـص  زورما  ياه  همانزور  لوا  ربخ  بآ ، يور  هب  هلاـبز  ياـه  هکت  هیثرم  هناـخدور و  راـنک  ناـیهام  یعمج  هتـسد  گرم 
بآ نیا  دیاش  مینکن ، لِگ  ار  بآ   » دوبن رارق  رگم  .تفرگ  دهاوخن  هدهع  هب  ار  هثداح  تیلوئـسم  رـشب ، یهاوخدوخ  نایرج  زج  سک 

(1) !؟» ...بآ رد  هدرب  ورف  هدیکشخ  نان  دیاش ، یشیورد  تسد  یلد ، ِهودنا  دیوشورف  ات  يرادیپس ، ياپ  دور  یم  ناور 

داد دهاوخ  تداهش  تعیبط ، يزور 

یم شاک  يا  .منکن  هاتوک  دنا ، هدش  زارد  نامـسآ  يوس  هب  شیاین  يارب  هک  ار  ییاه  هخاش  ناتـسد  زگره  هک  ما  هدرک  دـهع  دوخ  اب 
نادازون مهـس  میدرک ، ادج  كاخ  زا  هک  ار  يزبس  ياه  هشیر  مینادب  میوشب و  دـلوتم  دـمد ، یم  دیـشروخ  یتقو  اه ، حبـص  میتسناوت 

هک دنهد  یم  تداهش  هتفای ، نایاپ  بایان  ياه  هنوگ  لسنلا و  عوطقم  ياه  هشیب  يزور  ماجنارـس ، میدرک ! میـسقت  مه  اب  هک  دوب  ادرف 
.میا هدوبن  یبوخ  راد  تناما  ام 

.درک دنهاوخ  هیالگ  اهایرد ، شوغآ  رد  شیوخ  هانگ  یب  ندرم  زا  خرس ، نایهام  روگ  هب  هدنز  ناکرتخد 

هاتوک ياه  مایپ 

! میتشادرب داد ، سپ  تعیبط  ار  هچ  ره  ام  دنداد و  سپ  وا  هب  دنتشادرب ، تعیبط  زا  هچ  ره  ناینیشیپ ، سوسفا ، - 

.دنک اشامت  ار  تعیبط  تمظع  ات  میراذگب  اج  هب  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  نآ  زا  يزیچ  .تسا  تناما  ییابیز ، - 
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هدازرکاذ نیسحدیس  / دمهف یم  نیمز ،

ینیمز نیمز ؛ لها  تسا ، شلها  يارب  راهب ، هرطاخ  تخرد و  اوه و  زا  تسه ، هچ  ره  اجنیا  .تسوت  نم و  ِنآ  زا  تسه ، هچ  ره  اجنیا 
یهاگ دنک و  یم  اشامت  ار  ام  دنیشن و  یم  يدرس  هب  هدولآ  باوخ  هتـسخ و  یهاگ  .مسج  دراد و  حور  تسا ، هدنز  وت  نم و  لثم  هک 
نیمز .دشک  یم  هلعـش  يا  هدـش  زاب  مخز  هرفح  زا  شنازوس  هآ  یهاگ ، دـهد و  یم  یناکت  دوخ  هب  دـیآ و  یم  مشخ  هب  نامراتفر  زا 

.دوش یم  قشع  یهاگ  یتح  دنک و  یم  كرد  دمهف ، یم 

!؟ تسین ام  ردام  نیمز ، رگم 

، تعیبط عوبطم  ناگیار و  ناغمرا  اوه ، نیا  زا  میشون ، یم  تسا ، نامسآ  هرطق  هرطق  هیده  هک  نیمز  قوش  کشا  اراوگ و  بآ  نیا  زا 
.مینک یم  یلاخ  رپ و  ار  ناماه  هیر 

.میوش یم  معنتم  میقتـسمریغ ، میقتـسم و  یندییور ، ره  گرب  گرب  زا  میراذگ و  یم  مدق  هغدـغد  یب  مارآ ، نکاس و  كاخ  نیا  رب 
.میور یم  میشک و  یم  مشچ  هب  ار  نامروبع  هار  افو ، یب  مینک و  یم  اهنآ  هب  تشپ  تقو ، نآ 

زا میشک و  یمن  میا ، هدوب  شتواخـس  هیاس  نامهم  شیپ ، یقیاقد  ات  هک  یتخرد  لاس  نهک  ندب  رب  تفطالم ، يور  زا  یتسد  یتح  ام 
.میراد یمنرب  همشچ  لالز  روبع  هار  زا  ار  یگنس  ینیگنس  رهم ، يور 

.مینک یمن  ادج  تشد ، هنیس  زا  ار  يا  هلابز  نوگمهان  هکت  مینک و  یمن  مالس  غاب ، حبص  هب 

هب ار  نیمز  هیثرا  میتسیا و  یم  تسیز ، هشوخ  همه  ربارب  رد  هناراـک  بلط  رورغم و  تسم و  هنوگ  نیا  هک  میا  هدـمآ  اـجک  زا  اـم  رگم 
!؟ میرب یم  جارات 

!؟ دیشک دهاوخ  شوغآ  رد  ار  ام  هرابود  يزور  تسام و  ردام  نیمز ، نیا  هک  میا  هدرب  دای  زا  رگم 

تسا رطخ  رد  تسیز ، طیحم 

!؟ درواینرب مد  دنک و  لمحت  ار  شنادنزرف  کی  کی  غاد  دناوت  یم  یک  ات  لگنج 

!؟ دنکن هفرس  دشونب و  ار  اهرهش  روآ  ناقفخ  دولآدود و  ینیگنس  نامسآ ، یک  ات 
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، ناسنا لّفکت  هک  دـنا  هدرک  یهانگ  هچ  اهنآ  رگم  دریگن ؟ ماقتنا  درخب و  ناج  هب  ار  صیرح  ياه  یتشک  هیور  یب  ربص  ایرد ، یک  اـت 
!؟ دریگب ار  ناشیاه  هشیر  غارس  دیدج ، يا  هشیت  اب  زور ، ره  ات  دنا  هدرک  لوبق  ار  یضار  دوخ  زا  دوجوم  نیا 

.دنام یمن  روط  نیا  ایند  دینک  رواب 

.تسا رطخ  رد  تسیز  طیحم  دینک  رواب  .دنام  یمن  شوماخ  نیمز  نابرهم و  هشیمه  نامسآ ،

هداز حیبذ  هرطاف  !/ میا هدیرفآ  هچ  ام  يا ؛ هدیرفآ  هچ  وت 

! ییایرد دیپس  ِناغرم  ییاونمه  صقر و  اب  يدیرفآ ؛ ار  ایرد  نابرهم  یبآ و  شوغآ  وت  ایادخ !

دولآ فک  ياه  بل  ات  دوخ ، نازیرگ  ياهاپ  ِیپ  رد  ار  لحاس  رب  هدـیمرآ  نِش  تارذ  هک  یگدـنز  ِنیریـش  يادـص  اب  يدـیرفآ ، جوم 
.دزیرگب دناشکب و  ایرد 

.ایرد ِدیپس  ياهتنا  هب  يدز  هرگ  ار  نامسآ  دنلب  ِقاط  وت 

! اه ناجرم  اه و  یهام  هبذاج  رپ  ِعونت  اب  سونایقا ، ِبلق  قامعا  رد  يدیرفآ  تایح  وت 

دنفاکـشب و ار  شنارک  یب  یبآ و  بلق  هک  ار  رکیپ  لوغ  گرزب و  ياه  یتشک  میدیرفآ  ام  ار ؛ اه  هناخراک  هدنام  سپ  میدـیرفآ  ام  و 
ریزارـس شا ، هداشگ  شوغآ  رد  هک  ار  اه  ناتـسرامیب  هلابز  بالـضاف و  میدـیرفآ  اـم  .دـنزیرب  ار  تفن  یخلت  یهایـس و  شماـک ، رد 

! دنوش

لگ اهراز و  هتوب  وت  .دمدب  تایح  نژیـسکا  نیمز ، رکیپ  رد  ات  يدیرفآ ، ار  لگنج  وت  زبس ! دنلب و  یناتـسد  اب  يدـیرفآ  ار  تخرد  وت 
اهورـس اهرادـیپس و  ِنهذ  رد  ار  ییافوکـش  دـشر و  زبس  يایؤر  وت  .ینک  گنر  ییابیز و  قرغ  ار  اه  مشچ  نیرتیو  ات  يدـیرفآ  ار  اه 

.تشد هدرتسگ  هناش  يارب  هوک ، يانعر  ِمادنا  يارب  هرخص ، کی  هنهرب  ِنت  يارب  يا  هدیرفآ  هزبس  یتح  يا ! هدنکارپ 

ياه لیب  میدیرفآ  ام  .دنک  خاروس  ار  نامـسآ  یبآ  بلق  هک  ار  گنـس  هشیـش و  نهآ و  زا  یلکـش  یبعکم  ياه  مجح  میدـیرفآ  ام  و 
ياهتنا ات  اهنآ  زارف  زا  هک  ار  ینتب  ياه  لوغ  میدیرفآ  ام  .دنروایب  نوریب  هشیر  زا  ار ، ناتخرد  زبس  مادنا  هک  ییاهرزودـلوب  هزیناکم و 

کی توارط  يزبس و  هب  دنا  هدرک  شوخ  لد  هک  ار  ییاه  نابایخ  میدیرفآ  ام  مینک ! تحایس  ار  ینهآ  ياه  تلکسا  رهـش ، هتفرگ  هم 
! راولب
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اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / نکش نوناق  ياه  تسد 

؛ دنشخرچ رد  صقن ، یب  ینوناق  روحم  رد  همه  ملاع  تارذ 

؛ شدنلب تماق  رد  تخرد ،

؛ شیاه گربلگ  تفاطل  رد  لگ ،

شیاه نش  هنابش  ياوجن  رد  رابیوج ،

؛ شیاه هرطق  لالز  رد  ناراب ، و 

دوس هک  یبلط  تعفنم  ياه  تسد  دندیچیپ ، صقن  یب  شخرچ  نیا  ياه  هشیر  هب  هک  ییاه  تسد  دـندروآرب ؛ رـس  ییاه  تسد  و  ... 
.دید یم  یناریو  رد  ار 

.تخاس شتآ  زا  ییاه  هکت  زبس ، نارادیپس  دنلب  تماق  زا  تشارفارب و  اه  جرب  لگنج ، رازم  رب  هک  ییاه  تسد 

.داد يدیلپ  یهایس و  تراسا  هب  ار  دازآ  سونایقا  هک  ییاه  تسد 

.درپس اه  هناخراک  هدنشک  نفعتم و  ياه  بآ  هب  ار  تشد  ياهوب  بش  هک  ییاه  تسد 

.تسکش شیوخ  نوناق  یب  نامز  شخرچ  اب  ار  اه  لصف  نوناق  میرح  دناشن و  ترـسح  ياه  لگ  لد  رب  ار  راهب  غاد  هک  ییاه  تسد 
هدوب ییاهزیچ  نتسیز  طیحم  نامه  شیاه ، هشیر  نتسیز  هطیح  هک  دیمهف  هزات  بوشآ ، یناریو و  همه  نیا  زا  سپ  هک  دوب  تقو  نآ 

.تسا هتخادنا  هرامش  هب  ار  اهنآ  ياه  سفن  شناتشگنا ، راشف  هک  تسا 

! دشاب شیوخ  هاگتسیز  یجنم  ات  تسا  هدروآ  رب  رَس  هزات  هک  ییاه  تسد  کنیا  ... 

هاتوک ياه  مایپ 

.مینک تظفاحم  تسرد  ناماه  بلق  زا  سپ  تساه ؛ ناسنا  بلق  نابرض  كاخ ، ياه  سفن  - 

.تسا گنر  رازه  جنگ  نیا  نابهگن  ناسنا ، تسا و  زبس  لگنج  تسا ، زبس  تخرد  تسا ، یبآ  ایرد  تسا ، یبآ  نامسآ  - 

یم توارط  یکاپ و  رد  ار  تداعس  شمارآ و  هناخ ، شلفحم ؛ نیشن  هناخ  ناسنا ، تسا و  نیمز  یکاخ  هناخ  یبآ  ِفقـس  نامـسآ ، - 
.دبای
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يریشمش هللا  حور  / نک گنرد 

اه تشد  هنهپ  تسا ، يراج  وت  يارب  هشیمه  هک  يا  هکرب  بآ  رانک  رب  ناتخرد ، ياه  گرب  هوبنا  ياه  هنزور  يال  زا  دیشروخ ، ولألت 
اجک رد  هک  یمهفب  ات  دهاوخ  یم  گنرد  يا  هظحل  همه ، همه و  ربا ، یب  یهاگ  ربا و  زا  رپ  ینامسآ  تسوت ، هصرع  هک  اهراسهوک  و 

شوـخ ياـه  هـظحل  شیاوـه ، رطع  تسوـت ، تاوارط  شکاـخ ، تاوارط  تسوـت ؛ هاگتـسیز  اـجنیا ، هـک  یمهفب  ینک و  یم  یگدـنز 
یم هیاس  وت  يارب  هدیشکن ، ای  هدیشک  کلف  رب  رس  شیاه ، تخرد  تسوت و  يازف  ناج  یقیسوم  شرابیوج ، يادص  تسوت ، یگدنز 

! يونشب هنایم  نیا  زا  ار  تدوخ  ینورد  يادن  ییوهایه ، ره  زا  غراف  دیاش  نک ؛ گنرد  هد و  ارف  شوگ  رتشیب  يردق  .دننارتسگ 
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هبنشود

دادرخ 1386  28

یناثلا 1428 يدامج   3

Jun.2007.19

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  تداهش 

نایلیلخ يدهم  / رثوک هعرج  کی 

!؟ دیآ یم  تدای  .دندوب  هدروآ  تشهب  زا  ار  وت  مروآ ؛ یم  رطاخ  هب  ار  تندمآ  ناج ! همطاف 

ياه نابز  مخز  زا  دیـشک  جنر  ردقچ  ردام ، و  سرپب ! ارح »  » ِتولخ زا  ناج ! همطاف  میوگ ، یم  تسار  دید ؛ نارجه  زور  لهچ  ردـپ ،
.دوب وت  رطاخ  هب  طقف  اهنیا  همه  و  دندوب ؛ مه  هراس »  » و هیسآ »  » و دمآ ؛ میرم »  » و مشاه ! ینب  شیرق و  نانز 

نیگنـس ردام ، ياه  مشچ  يراد ؟ رطاخ  هب  ار  تراسا  خلت  ياهزور  نآ  .يدوب  وا  اب  ردام ، ِیگدـنز  ياهزور  نیـسپاو  ات  يدـمآ و  وت 
شیپ زور  دنچ  طقف  ردام  يدش و  زین  ردپ » ردام   » هک ناس  نامه  دنزرف ! وا  يدوب و  ردام  وت  راگنا  .يدوب  شرانک  رد  وت  دوب و  هدـش 

! درک زاورپ  يدازآ ، زا 

.یتفر مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  هک  هاگ  نآ  يدوب ، بوجحم  ردقچ  ...ترجه و  زا  شیپ  ناج ! همطاف  يدیشک ، جنر  ردقچ 

(1) .یتساوخن يزیچ  وا  زا  هاگ -  چیه  وت -  و 
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! يدوب مولظم  ردقچ 

.رت مولظم  مه ، وت  زا  یلع  يدوب و  مولظم  ردقچ  و 

.تسکش تبلق  داتفا ، لاحترا  ِرتسب  رد  ردپ ، هک  هاگ  نآ  و 

.مدوب هدیدن  نیگمغ  نینچ  ار  وت  تقو ، چیه 

؟ تفگ هچ  تیارب  ردپ ، یتفگن  یتسار ! تسیرگ ! یم  زین  دوخ  دنچ  ره  دیشک ؛ تشوغآ  رد  دید ، ار  تیاه  هیرگ  هک  ردپ 

(1) .ار ادخ  دندرک و  نیگمشخ  ار  وت  دوز ، هچ  ار ! شیاه  فرح  دندرک و  شومارف  ار  وا  دوز  هچ 

وت دهاوخ  یمن  سک  چیه  دنچ ، ره  .درازآ  یم  ار  مبلق  زین  شندروآ  دای  هب  دنچ ، ره  دیآ ؟ یم  تدای  .دنرَِبب  ار  یلع  ات  دـندوب  هدـمآ 
مرگ ِشوغآ  درک  دهاوخ  ینابزمه  نم  اب  زین  هضف »  » ار و تا  هدماین  كدوک  ار و  وت  ِنوخ  مهد  یم  تداهش  نم  اما  دَرَوایب ، دای  هب  ار 

.ار تنینوخ  و 

.تسکش یم  شیولگ  رد  ار  دایرف  نامسیر ، دوب و  هدش  عمج  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  مشچ  رد  تیمولظم ، ِمامت 

 - رگید وت -  تفشآرب و  تفگ ؛ نخس  هنیدم -  دجسم  رد  هدرپ -  ِسپ  زا  تساخرب و  هک  دوب  ربمایپ  راگنا  .دوبن  نتـسشن  ِتقو  رگید 
مالـسلا 30 هیلع  یلع  دنچ  ره  یتفرگ ؛ شوغآ  ردمالـسلا  هیلع  یلع  ِرابکـشا  ناگدـید  ربارب  رد  ار  تناکدوک  دـنچ  ره  یتفگن ؛ چـیه 

 . ...دنچ ره  دش ؛ اهنت  لاس ،

تبیه یلع  تروص و  دمحم 

ص:98
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.دیکچ یم  ورف  شناگدید  زا  تیالو ، بالگ  تشاد و  نیتسآ  رد  ار  تلاسر  ِراهب  مالسلااهیلع ، ارهز 

.تشگ ردپ  هشیمه  هاگ  هسوب  شنابرهم ، زبس و  ِناتسد  تسکش و  یم  مهرد  ار  اه  هناخ  تب  شدایرف ، نینط  هک  ییوناب  نیرفآ  درم 

یلع دوب و  تروص  دمحم  هک  یتریـس  یتشهب  .دنیوبب  شخرُـس  ِلُگ  هدزای  شناگدیرفآ ، ات  دیرفآ ، دنخبل  هنییآ و  لُگ و  زا  شیادخ 
.تبیه

هک يزور  .دنا  هدرپس  وا  هب  رشح ، زور  رد  ار  تعافش  ناّکـس  هک  نامز  نیمز و  ياحیـسم  حور  نانز و  نیرت  هدنز  قشع ؛ »ي  اهیبَا ُما  »
باتفآ ناهگان ، هک  ددرگ ؛ اهر  زیخاتـسر ، لوه  زا  ات  دـنز ، یم  شنماد  هب  اجتلا  تسد  هتخود و  یـسردایرف  هب  مشچ  يرگداـیرف ، ره 

(1) .دریگ یم  ندیبات  قشع ،

« یتأ له   » ناغمرا

، یگتـسراو دومن  نانز ، نادرم و  يارب  هرامه  ات  تباقلا  تسا و  تبث  راگدـیرفآ  گنهرف  رد  دـبا ، اـت  لزا  زا  تهوکـشاب  دـنلب و  ماـن 
(2) .تساه ییابیز  اه و  یکین  همه  ...و  تباجن  تفع ، ربص ، یگداتسیا ،

، ناعیفـش عیفـش  قشع ، يوربآ  یتـسه ، تنیز  خـیرات ، هوکـش  هدـشمگ ، حیرـض  اـه ، لد  هلبق  راـقو ، هوـسا  دـنخبل ، هنییآ و  رداـم  يا 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  غاب  ورس  یتَا » له   » ناغمرا راوتـسا ، هتـسکش  بان ، ِتمـصع  تمایق ، يوناب  تمحر ، همـشچرس 
رس زا  (3) و  نادرگ ناماه  لد  بیـصن  ار  نآرق  توالت  نابرهم و  يادـخ  هار  رد  قافنا  تبحم  ارهز ! هرهز  راثیا ، ههلا  تماما ، ياـبفلا 

(4) .ناسرب نات  نایعیش  ِناوراک  هب  ار  ام  ناسحا ،

عراز هبوبحم  / تسین ربص  زج  يا  هراچ 

تخـساپ یب  يدرک ، ناشیادـص  هک  هظحل  نآ  .اشامت  يارب  اـهنت  ار  رهـش  نیا  هدـیرفآ و  نتـسیرگ  يارب  طـقف  ادـخ  ار  تعاـمج  نیا 
يادص اب  ورب ، : » دیامرف یم  رذوبا  هب  هنیدم ، درم  نیرتاهنت  دنبوک ! یم  هنیس  رس و  هب  تیارب  يا ، هدش  شوماخ  هک  کنیا  دنتـشاذگ و 

، دندرگرب ناشیاه  هناخ  هب  هک  نک  مالعا  دنلب ،

ص:99
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ص286. هبیغلا ، یسوط ، ك.ر : .تسوکین » یقشمرس  نم  يارب  همطاف  ادخ  لوسر  رتخد  : » دومرف هادف -  یحور  يدهم -  ماما  - . 2
قافنا ربمایپ و  هرهچ  هب  هاگن  نآرق ، ِتوالت  دش : هداهن  نم  لد  رد  زیچ  هس  تبحم  امش ، يایند  زا  : » مالسلااهیلع همطاف  ترـضح  - . 3

ثیدح 164. هایحلا ، جهن  ك.ر : .ادخ ؛» هار  رد 
زا ینک ، يرود  میراد ، یم  رذـح  رب  هچنآ  زا  ینک و  لـمع  مـیهد ، یم  تناـمرف  هـچنآ  هـب  رگا  : » مالـسلااهیلع همطاـف  ترـضح  - . 4
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زج يا  هراچ  شیوخ ! رد  تناکدوک  دور و  یم  ورف  توکـس  رد  هنیدـم  مک  مک  هداتفا »! ریخأت  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هزاـنج  عییـشت 
! دناوت تبرغ  مخز  ناثراو  نانیا  هک  تسین  ربص 

تسا هدش  رتاهنت  مالسلا ، هیلع  یلع 

ردپ .دنود  یم  توبات  لابند  هب  هنابیرغ  ناکدوک ، .دنهد  تکرح  عیقب  يوس  هب  ار  هزانج  هک  تسا  نآ  تقو  .تسا  هدـش  قیمع  بش ،
رادیب يا -  هدادن  نانآ  هب  ار  دوخ  عییـشت  رد  روضح  هزاجا  وت  هک  اه  نامه  هنیدـم -  لها  ادابم  .دـنیرگب  ادـص  یب  هک  هدرک  شرافس 

...و دنوش 

یمن سک  چیه  دیوگ !؟ یم  هچ  ادخ  اب  كاخ ، اب  .دوش  یم  لخاد  ربق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .دسر  یم  ارف  یتسه  هماگنه  نیرتراوشد 
، دشاب هدید  نیا  زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یـسک  رگا  نک »! دنویپ  وا  اب  وت  سپ  .دندیرب  وا  زا  نامدرم  اراگدرورپ ! : » وت زج  دـمهف 

! تسا هدرک  اضما  ار  دوخ  ییاهنت  هک  تساجنیا  .تخانش  دهاوخن  ار  وا  رگید  دیآ ؛ یم  نوریب  وت  ربق  زا  هک  کنیا 

تسا هدش  رید  ینامیشپ  يارب  رگید 

! دندرپس كاخ  هب  بشید  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  هدش : رشتنم  رهش  رد  ربخ 

.دنک ادیپ  ار  تا  یعقاو  رازم  دناوتن  یسک  ات  هدرک  تسرد  ربق  تروص  نیدنچ  عیقب ، رد  یلع  و 

كاخ هب  ار  وا  تقو  نآ  .تشادـن  رتشیب  رتخد  کی  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ام ! رب  ياو   ) دنلوغـشم مه  شنزرـس  هب  مدرم ،
يارب رگید  يا ! هدوهیب  تمـالم  هچ  یثبع ! شنزرـس  هچ  میناد )! یمن  ار  شربق  ياـج  یتـح  ...میناوخب  زاـمن  وا  رب  هکنآ  یب  .دـندرپس 

! رید یلیخ  تسا ، هدش  رید  ینامیشپ ،

! رادم غیرد  نیمز ، زا  ار  تزبس  هاگن 

مین نیمز  ياشامت  هب  شرع ، هیواز  نیرت  یقرـش  زا  وت  .مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملاع  هدـنام و  هریخ  تناشن  یب  رازم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
دهاوـخن یماود  نیمز  تزبـس ، هاـگن  قـنور  یب  هک  رادـنرب  ینآ  زا  رتـمک  ینآ و  هوکـشرپ ، ياـشامت  نیا  زا  مـشچ  .يا  هتـسشن  هدرم 

.تشاد

درب و یم  ورف  ماین  رد  ار  راقفلاوذ  .درکن  كرد  ار  شعافترا  وت ، زج  سک  چیه  هک  یتبرغ  اب  ددرگ ؛ یمرب  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلاؤس نیا  دراد !؟ هناخ  مالـسلااهیلع  همطاف  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  رگم  هناخ !؟ مادـک  یتسار ، هب  اما  ددرگ ، یمرب  هناـخ  ماـین  هب  دوخ 

! تسا ناوتان  نآ  هب  خساپ  زا  شنیرفآ  هک  تسا 
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يدمحم سابع  / تسا هتسکش  نامز  يولهپ 

، هایس اه  هزیر  گنس 

، دوبک نامسآ 

، دوبک نابرهم  ياه  تسد 

.نامسآ ناینیمز ، هنیس  لثم  هتخوس ، هایس ، رد 

.تسا هتسکش  نامز  يولهپ 

.ار مغ  همه  نیا  دنزب  وناز  رگا  نامسآ  دراد  قح 

.دراشف یم  ار  اه  هدنرپ  يولگ  هک  تسا  یگرزب  مغ  توکس ،

؟ دنک یمن  رطعم  ار  یمیـسن  چیه  ماشم  تنفدم ، یتقو  دنور ؛ یم  وس  مادک  هب  اهاپ  در  وت ، زا  دعب  .دنناوخن  رگا  دنراد  قح  وت ، زا  دعب 
! يداد یم  اه  كدصاق  هب  يا  هناشن  شاک  دننک ! ناهنپ  میقتسم ، ياه  طارص  همه  زا  دنهاوخب  هرابود  ار  وت  ناشن  اه ، ههاریب  هک  ادابم 

! ...شاک

تسا يراج  ملاع  تارذ  رد  تمالک  رطع 

ندیعلب هدنز  زا  دوش  كانـساره  كاخ ، ات  دش  دنلب  ردق  نآ  .اهدور  زاوآ  خرـس و  ياه  بیـس  رطع  زا  دش  راشرـس  ناهج  تندمآ ، اب 
.برع یلهاج  لیابق  نارتخد 

دنخبل ناربمایپ ، همه  دـندش و  ریثکت  اه  هنیآ  رد  اه ، میرم  دـندش و  هناورپ  دـندیلاب و  رـصم ، رفاک  ياهرالات  رد  اه  هیـسآ  تندـمآ ، اب 
.دش دنلبرس  قشع  دندز و 

زا يدمحم  ياه  لگ  رطع  رت ؛ ینامـسآ  نیمز ، دش و  رت  ینارون  هام ، دـندش و  ریثکت  نامـسآ  ياه  هراتـس  يدـمآ ، ایند  هب  هک  يزور 
.دندش رت  هدرتسگ  نارتخد  مدق  اب  تکرب ، ياه  هرفس  تفرگ و  ندیزو  تهج  شش 

.دنهار رد  هک  ییاهراهب  همه  دنا و  هدمآ  هک  ییاهراهب  همه  زا  رتشیب  دلاب ، یم  كاخ ، دنک و  یم  راختفا  وت  هب  نیمز 

.دش باتفآ  زا  رت  ینارون  وت ، لسن  رطع و  تماما ، هناخ  وت ، يراد  نید  رطع  زا 
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یم ار  هفوک  دجـسم  ياه  نوتـس  زونه  تنکفا ، روش  ياـه  هبطخ  ناـینیمز ! هراتـس  یب  ياـه  بش  ياـمنهار  غارچ  يا  ردـپ ! رداـم  يا 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالـسا  ناهاوخ  هک  يرطعم  ياه  سفن  تسا ؛ يراج  ملاع  تارذ  رد  تمالک ، رطع  .دنازرل 

.دوب

...اما ییاجک ، مناد  یمن 

.منیچ یم  لگ  تیارب  زور  ره  اما  ییاجک ، مناد  یمن 

ییاهنت رد  ام  .دـیعلب  یمن  ار  نیـشن  ناملـسم  ياهروشک  هقرفت ، هایـس  ياه  تسد  تفرگ و  یمن  نفعت  يوب  اه ، یگنادرم  يدوب ، رگا 
.میداتفا رود  وت  زا  ام  .میهد  یم  لقیص  ار  اه  لهجوبا  ياهزاوآ  میوش و  یم  قرغ  شیوخ ،

.خیرات هتفرگرابغ  تاحفص  تشپ  زا  میونش ؛ یم  هنیدم  گنت  ياه  هچوک  زا  ار  هتخوس  مین  رد  يوب  زونه 

ار ام  هدـنام  اهنت  ياهزور  ماشم  تماما ، رطع  هرابود  دوش ، ریگارف  وت  هریـس  رگا  .دـنا  هدـنز  وت  یگدـنز  ياـه  نییآ  تاـملک و  زونه 
.دنکآ دهاوخ 

! میزیخرب یناتسمز  باوخ  نیا  زا  ام  شاک  ار ! یقیقح  ناوریپ  هویش  يدرک  یم  يروآدای  ام  هب  شاک 

! ...شاک

.اه يردام  هنومن  نیرتریظن  یب  تا ، يردام  تساه و  یگدنز  يوگلا  نیرتابیز  وت ، هنامیمص  هداس و  یگدنز 

نید يدرک و  وگلا  دمآرـس و  عامتجا ، هناخ و  رد  ار  تا  یگنانز  هک  ییوت  شنیرفآ  لاـمک  هدـیرفآ ! نیرتریظن  یب  يا  نز ، ماـمت  يا 
ییاهنت عیقب ، رطع  میا ! هدرک  مگ  ار  وت  ام  هک  غیرد  میور ! یم  ههاریب  ار  هار  ام  هک  غیرد  اما  .تسا  دزنابز  تتماما ، زا  تعاطا  يراد و 

.دنک یم  ناراب  ام  يربا  ياه  هناخ  رد  ار  وت 

! ...شاک میوش ؛ دلوتم  وت  یگدنب  تلاسر  رطع  اب  هرابود  شاک 

یتمعن اتیزر  / سای یلاخ  ياج 

.دندوب هتسکش  ار  تا  هخاش  هک  یبورغ  رد  دنناوخ ؛ یم  هبدن  وت  گوس  رب  اه  گنس 

.تسا شوماخ  وا ، روضح  ثیدح  یب  ینابرهم ، منرت  تسا و  یلاخ  هناخ  رد  تسود ، ياپ  ياج  بشما ،
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.دیآ نان  يوب  هیاسمه  هناخ  تمس  زا  حبص ، ادرف  هچرگا  دیوگ ؛ یم  كاخ  هب  ار  شلد  غاد  هنابش ، دراک ! یم  سای  هنابش  یلع ، ... 

.دریگ یم  نیسح  اب  نسح  ضغب  هرابود 

.دچیپ یم  هناخ  هب  ردام  ِیلاخ  ياج  و 

؟ رون يوناب  تساجک  بشما ؟ همطاف  تساجک 

تخُر رهم  یب 

ار یـسک  ارهز ، ياه  هلان  يادـص  بشما  رگید  رهـش ! يا  باوخب ، مارآ  .دوب  ردـپ  گوس  رد  تیاه  نتـسیرگ  ناـیاپ  وت ، ندیـشک  رپ 
.درزآ دهاوخن 

يارب ار  يراد  هلابند  هصق  رگید ، ياه  بش  دوش و  رـس  هب  شنالفط  شوغآ  رد  وا ، یبیرغ  ِبش  اـت  هدرک  شوماـخ  ار  اـه  غارچ  یلع 
: دنک همزمز  دیوگزاب و  هاچ 

تس هدنامن  روجید  بش  زج  ارم  رمع  زو  تسا / هدنامن  رون  ارم  زور  تخر  رهم  یب  »

« تس هدنامن  رون  ارم  مشچ  وت  خر  زا  رود  مدرک / هک  هیرگ  سب  وت ز  عادو  ماگنه 

! یتفر دوز  هچ 

! عیقب هتـشگ  مگ  يا  همطاف ! دـناوت ، هیبش  ردـقچ  اه  سای  .تخیر  ورف  اه  قرو  يـال  هبـال  زا  ساـی ، ياـه  گربلگ  مدیـسوب ، ار  نآرق 
!؟ يدرکن شیادیپ  دروآ و  هانپ  وت  هب  هدش  مگ  مادک 

هـشیمه يدوب و  تدوخ  يوس  نآ  وت ، یتشاذـگن !؟ مهرم  تسج و  ماـیتلا  وت  زا  هتـسکش ! مادـک  هتـسکش ، ولهپ  هدـش  مگ  تشهب  يا 
.دوب هدیسر  وت  هب  ردپ  زا  هک  قشع ، هویش  تسا  نیا  یتساوخ و  یم  نارگید  يارب  ار  نیرتهب 

.دیسر یظفاحادخ  تقو  دوز  هچ  اما  مالس ...! اه ، هنییآ  ینابرهم و  يوناب 

یقلاخ یلع  / ناوج دیشروخ  بورغ 

تبرغ گنر  هک  یبورغ  شیپ ، زا  رتزیگنا  تشحو  رت و  هایـس  یبورغ  دـنکفا ؛ یم  هیاس  هنیدـم ، راومهان  ياه  هناخ  هرتسگ  رب  بورغ ،
.دیچرب یکیرات  ناگتفخ  زا  ار  شیوخ  ولألت  هک  يدیشروخ  دش و  کح  خیرات ، هنیس  رب  هک  یغاد  .تشاد 
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يرفس هار  تسـشن ، یم  هراظن  هب  باتفآ  شمـشچ ، رد  هریخ  دوب و  هدرک  قیالخ  یگزیکاپ  رتسب  ار  شیوخ  دوجو  يایرد  هک  یـسک 
.تفرگ اج  شیاه  ماگ  ریز  هب  نامسآ  دش و  یم  ریزارس  شیانشآدرد  ياه  هناش  زا  ایند  شعولط ، ره  اب  .تفرگ  شیپ  رد  رود 

رون نوچ  : » دـنا هدورـس  نینچ  شنأـش  رد  هک  وا  يرآ ! .تفرگ  یم  يور  اـنیبان ، زا  یتح  هک  دوب  ییوناـب  بتکم  نیـشن  هشوگ  تفع ،
(1) «. تفرگ يور  مه  انیبان  زا  هک  دوب  ور  نیا  زا  تسین ؛ مزال  مشچ  شندید ، يارب  هک  ناس  نآ  دوب ؛

؟ تمناوخب مان  مادک  هب 

وت .دنامب  هدنز  باتفآ  ات  يدیبات ، وت  تشادـن ، یلجت  یگنر  یگریت ، توخر و  زج  تفرگ و  یم  يدوبان  گنر  ناهج ، هک  هاگ  نآ  و 
! تماما دیهش  تیالو ، يوناب  .دهد  دیون  قداص  حبص  رد  ار  ندیپت  دنامن و  یشومارف  ياه  هرمخ  رد  رون  ات  يدیبات ،

هب دوب ؟ تیالو ، انامه  هک  دـنز  گنچ  یهلا  نامـسیر  رب  هک  تناتـسد  تساجک  دـنکفا و  هزرل  هب  ار  ملظ  ناکرا  ات  تدایرف  تساجک 
؟ وناب تمناوخب ، مان  مادک 

یجیهم هبادوس  / دیکچ ورف  هرطق  هرطق  دیشروخ ،

 . ...ار دیشروخ  هناخ  ياه  یگتسخ  ندیدن  ندینشن و  دندوب ؛ هدنام  روذعم  اه  هناخ  دنتشاد و  توکس  نابیرگ  رد  رس  اه ، هچوک 

هچوک زا  تمـصع ، زا  یناماد  اب  نیمز ، مامت  رب  دوب  يرهم  هیاس  هک  باتفآ ، كالول ،»  » هلالـس زا  دوب و  راگدرورپ  سومان  هک  باتفآ 
رت نابرهم  هنامز  قلخ  اب  وا ، ناماد  ناراب  هراتس  نمی  هب  ادخ ، تمحر  ياه  مشچ  دییور و  یم  وا  ياپ  ياج  زا  ناراهب  دش و  یم  در  اه 

.تشاد هار  شرع  هب  وس  ره  زا  هک  یتیاهن  یب  هداجس  دوب و  زور  هنابش  ياعد  تسد  دیشروخ ، .دش  یم 

 . ...دنرادن ار  ینشور  ياشامت  بات  سوناف ، یب  کیرات و  ياه  مشچ  هشیمه  ...اما 

 . ...دش رو  هلمح  ار  دیشروخ  هناخ  روک ، ياه  فوب  موش  نهاریپ  رد  بش ، هک  دیسر  ارف  يزور 
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تقیقح منرت  هدز ، نازخ  تخمز  ياه  شوگ  اما  دـیوارت ، یمن  شنابل  زا  تفوطع  رهم و  ثیدـح  زج  هک  دوب  یناوج  راهب  دیـشروخ ،
هرجنپ ...دندش  رت  گنت  وس  همه  زا  اهراوید ، .دندش  وا  هناخ  راصح  اپ ، رـس و  یب  ياهراخ  .دنتـشادن  رواب  راهب ، روبـص  هرجنح  زا  ار 

.دندرشف یم  شیوخ  رد  ار  شراوید  رد و  اه ، هلعـش  هک  یـسفق  دش ؛ سفق  راتفرگ  دیـشروخ ، دنتفرگ و  شود  هب  یکیرات  يادر  اه ،
...داتفا سفن  زا  ...و  دیکچ  ورف  هرطق  هرطق  دش و  ناراب  دیشروخ ، درک و  ات  هرذ  هرذ  ار  دیشروخ  هودنا ، همه  نیا  راصحنا 

! لوسر هناحیر  هودنا  زا  هآ 

، هنیدم ياه  هچوک  رد  دیشک و  یم  رس  هب  رداچ  هدیشک ، کلف  هب  رس  یتفع  تأیه  رد  هک  دوب  يوبن  لازیال  ربص  مالـسلااهیلع ، همطاف 
.دش یم  روآدای  تانئاک ، هب  ار  ادخ  روضح  یتسه ، ياهرذگهر  مامت  رد 

.دنکن شوماخ  ار  تقیقح  هنت  کی  عمش  راکنا ، ِدابدنت  موجه  ات  دیرخ  ناج  هب  ار  هنیک  هنایزات  متس و  یلیس 

رد هک  لوتب  هحرـش  هحرـش  ياه  همزمز  زا  هآ  دش ! یلدگنـس  تلفغ و  یلاها  هیاسمه  نیلِگ ، هناخ  نآ  رد  هک  رثوک  هروس  زا  سوسفا 
ِتداسح ماشم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناحیر  زا  هآ  دنکفا ! یم  هزرل  هب  ار  شرع  ناکرا  حیبست ، هداجـس و  ِبش  همین 

.تشادن تقاط  ار  شتراهط  هراسخر  هنامز ، زیتس  تقیقح  ِنامشچ  تفر و  یم  رده  هب  نیمز ،

دش دهاوخ  المرب  يزور  تزار ،

؟ دشن ناسکی  كاخ  اب  مرش ، زا  هنوگچ  ایند  وت ، زا  سپ  هک  متفگشرد  وناب !

نامیا زگره  ادخ  دندش و  ثراو  باتفآ ، هدزای  ار  قح » هبوبحم  ، » هدیپت نوخ  رد  ولهپ  هب  ولهپ  هسامح  نآ  زا  سپ  قشع ،»  » زا سپ  اما 
.درکن اهر  تشونرس  یب  ار 

.درکن تاقالم  يرادغاد  مشچ  چیه  یتح  ار  ترازم  ياپ  ّدر  يدنام و  ادیپان  ینافوت ، ِنازخ  نآ  ِسپ  زا  وت ، اما 

 . ...درک دهاوخ  المرب  نیسپاو ، دوعوم  کیدزن ، ياهزور  نیمه  زا  يزور  ار  وت  رهُم  هب  رس  ِزار 

؟ دنرابب نوخ  رازم ، گنس  نیمادک  رب  ار  وت  غاد  شوپ ، هایس  ياه  ضغب  اهزور ، نیا 
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هدازرکاذ نیسحدیس  / یناراب هجهل  یجرش ؛ ياوه 

.متـس هیاس و  اهرازه  موجه  اب  رتخد  ندنام  اهنت  ردپ و  نتفر  ندـنام ؛ اهنت  يوب  دـهد ، یم  نتفر  يوب  تسا ؛ هتفرگ  هصغ  يوب  نهاریپ 
.تسا هدرک  نامهیم  رتخد  ردپ و  تولخ  رد  ار  ناراب  اه  تعاس  هک  تساه  هنابیرغ 

.هدمآ مردام  غارس  هب  هیرگ ، زا  دعب  هک  ما  هداتفا  یمسبت  دای  هب  الاح 

زاب .دـنک  یم  یبیرغ  ساسحا  دـنخبل ، اب  هک  دوش  یم  یتقو  دـنچ  رخآ  .هدـش  رورـس  رونرپ و  نینچ  نیا  هک  هدوب  ینـشور  مایپ  ًاـمتح 
.ار مردام  غارس  نم  دریگ و  یم  ار  مغارس  یناراب ، هجهل  یجرش و  ياوه  نامه 

! دنا هدرک  شومارف  دوز  هچ  ار  دیشروخ 

هسیسد ِمومـسم  ياوه  ِلولم  هنیدم ، ياه  هناخ  .دیآ  یم  ارتفا  ناتهب و  يوب  اه ، ندینـش  نتفگ و  يوب  تسا ؛ هتفرگ  هصغ  يوب  منهاریپ 
یم دهاش  مردام ، زا  .تسا  هدش  شومارف  دیـشروخ  هتـشذگن ، بورغ  زا  يا  هظحل  زونه  .دنا  هتفرگ  یـشومارف  همه  راگنا  .دـنا  هدـش 
یم مه  نم  ...دـیآ  یمنرب  يراک  یـسک  تسد  زا  راگنا  دـنهاوخ ! یم  دـهاش  ادـخ  كاپ  هملک  زا  ایربک ، ِتولخ  يوناـب  زا  دـنهاوخ ؛

.منک نشور  مردام  دای  اب  ار  ملد  سوناف  مور ،

تسا هتفرگ  هصغ  يوب  منهاریپ 

یم ادـص  ار  شردـپ  یـسک  .رگید  منک  یمن  هلان  اما  مونـش ، یم  هلان  يادـص  .مخز  يوب  دود ، يوب  تسا ؛ هتفرگ  هصغ  يوب  منهاریپ 
، موش یم  کشا  .منز  یم  دایرف  ار  ملد  تقیقح  همه  منز ، یم  دایرف  ...یـسک  دنک ، شکمک  هک  دهاوخ  یم  شزینک  زا  یـسک  دـنز ،

هرطاخ نکاس  مهاوخ  یم  .راوید  رب  رـس  هیکت  نودب  بش ، یکیرات  نودب  ناهد ، رد  نیتسآ  نتفرگ  نودب  دـنلب ، دـنلب  منک ؛ یم  هیرگ 
.تسا هتفرگ  هصغ  يوب  منهاریپ  نیمه ، يارب  .مشاب  مردام  ياه  مغ 
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يریما نیسح  / تسا راقفلاوذ  مالسلااهیلع ، همطاف  هیرگ 

هچ هیرگ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  .تسا  نم  راقفلاوذ  نم ، هیرگ  هنیدم ! مدرم  هدولآ  باوخ  دیدنخن ، ما  هیرگ  هب 
رادیب يارب  تسه  يا  هراچ  هار  هیرگ ، زج  رگم  دشاب ، قح  يادن  ندینش  رس  ار  ناتشوگ  رگا  تسین ؛ یتبسن  هیرگ  اب  ارم  تسا ؟ یتبسن 

! دنکن ناترادیب  ینادان  زا  دریگن و  ار  ناتباوخ  نماد  ات  همطاف  هیرگ  زا  دیسارهب  سپ  تسا ؛ نم  راقفلاوذ  ما ، هیرگ  امش !؟ ندرک 

تسا نم  نازحالا  تیب  ناهج ،

.دنا هدش  شباتفآ  نمأم  کیرات ، ياه  هاچ  هک  تسا  ردیح  ییاهنت  ماش  نم ، یگنتلد  .تسا  یگنتلد  هلیبق  ملد ،

.دنک یم  غیرد  نم  زا  ار  یشمارآ  هیاس  نامسآ ، تسا و  نم  ییاهنت  نازحالا  تیب  ناهج ، هک  هشیمه  هیرگ  يادص  منم ؛

.دیامن یم  بیرغ  ییارس  ناوراک  رهش ، هدش و  تخس  شرتخد  هنادرد  يارب  یگدنز  ردپ ، زا  دعب 

تسامش يارب  ما  هیرگ 

هب یظفاحم  چیه  یب  دیدرک ، ظفح  یقدنخ  بازحا  هلمح  زا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رهش  هک  منک  یم  هیرگ  امش  يارب  نم 
! دیدوشگ هنیک  رکشل  يور 

هب ار  شا  یگدـنز  هویـش  هتـشذگن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  یحابـص  دـنچ  هک  مـنک  یم  هـیرگ  امـش  يارب  نـم 
! دیتسه یناراک  شومارف  دب  هچ  امش ! رب  ياو  دیا ؛ هدرپس  یشومارف 

!؟ شمارآ مادک 

.دراد هنیرید  ینمشد  همطاف  اب  شمارآ ، اریز  دینک ؛ غیرد  نم  زا  ار  اه  هیاس 

هانپ يا  هیاس  هب  ناتـسرپ ، تب  گنـس  تحارج  زا  نید و  غیلبت  یگتـسخ  زا  هک  تسین  مردپ  رگید  اریز  دـینک ؛ غیرد  نم  زا  ار  اه  هیاس 
.منک شرامیت  مشاب و  شردام  نم  دربب و 

مگ هار  ناناملـسم  هزات  يا  دوب ، امـش  تاجن  یتشک  رگنل  وا  هک  دوس ؛ هچ  ار  شمارآ  مردـپ ، زا  دـعب  .دـینک  غیرد  نم  زا  ار  اه  هیاـس 
! هدرک
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هداز حیبذ  هرطاف  / مراد تیاکش 

اه تشخ  نیا  زا  وت ، نشور  روضح  اب  دنا  هنیرید  يانـشآ  هک  اه  هچوک  نیا  زا  هنیدـم ، شوماخ  درـس و  ياهراوید  زا  منک  یم  هیالگ 
هدرـسفا و نامـسآ  نیا  زا  .دـنا  هدینـش  ار  تنادـناخ  وت و  هب  ربمایپ ، رهم  رپ  تینحت  مالـس و  اهراب  هکنآ  لاـح  دـنا ؛ هتـسب  ورف  بل  هک 

َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا  دـیری  امنا  : » درک یم  توـالت  امـش  هناـخ  رد  رب  ار  یهلا  مـالک  ادـخ ، بیبح  دوب  دـهاش  هک  نوزحم 
«. اریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو 

.دزود یم  سای  رطع  زا  یهت  ياه  هچوک  نیا  هب  هدید  وت ، دعب  زونه  هک  باتفآ  نیا  خرس  نامشچ  زا  مراد  هیالگ 

.دوب هزات  نآ  رب  ربمایپ  هسوب  ياج  زونه  هک  وت  كاپ  هنیس  اب  هناخ  راوید  رد و  خرس  تاقالم  زا  منک  یم  هوکش 

زا وت ، ربق  ناشن  ات  دـنک  ناهنپ  ار  شیاـه  مشچ  نویـش  ما  هدرپس  هاـم  هب  .يوشن  هدرزآ  اـت  دـنیرگب  مارآ  تیارب  ما  هتفگ  اـه  هراتـس  هب 
ناتـسد هب  مهد و  لسغ  هنایفخم  ار  وت  ات  دـنرب  یم  ورف  ناشاهولگ  ضغب  رد  ار  یمیتی  هلان  تناـکدوک ، .دـنامب  یفخم  بش  ناگدـید 

.مراپسب تردپ  دیپس 

.دریگب شوغآ  رد  مارآ  ار  سای  حورجم  رکیپ  ما  هدرک  شرافس  نیمز  هب 

هناخ ادخ  هک  زور  نآ  ات  تسا ، يراد  هدنز  بش  میاه  بش  هنادواج و  نم  هودنا  وت  دعب  ! » ناج همطاف 

(1) «. دنیزگرب نم  يارب  ار  وت  یگدنز 

یتاجنروپ یفطصم  / سوناف هدیصق 

رحس زمر 

تسا ییانشور 

بش يانفرژ  رد 

سوناف و 
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دیشروخ هب  تسا  یتراشا 

.دسر یم  هار  زا  هک 

همطاف

تسا بش  ياه  سوناف  کچوک  مان 

حبص ههلا  ات  هک 

دمد یم  ینشور  هدژم 

تشهب توکلم  زا 

ناینیمز بلق  ات 

هنیدم ریوک  ات 

رثوک شمان : تسا ، هدش  ناور  يراشبآ 

یکیرات شطع و  رد  هک 

باتفآ بآ و 

دمد یم 

اه بیس  يایؤر  هب  و 

دنز یم  تقیقح  شقن 

دناوخ یم  هباطخ 

دنک یم  رادیب 

دناوخ یم  ارف  درب و  یم  الاب 

همطاف

تسادخ ياه  بیس  کچوک  مان 
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كاخ رسارس  یکدوک ،

دود یم 

دریگ یم  ردام  غارس  دنک و  یم  هیرگ 

دنا هدرک  شغیرد  یتح ، ار  دالیم  تصرف 

دنک رفس  نابصاغ  رهش  هب  هکنآ  زا  شیپ  هک 
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دود شتآ و  هرطاخ  اب 

تسا هتفگ  دوردب 

همطاف

.تسا هتفر  دای  زا  هک  تسا  یکدوک  ردام  مان 

عراز هبوبحم  / نافوت

نافوت اب  مرگرس  یهام  کی  هن -  هک  نم  الاح - و 

نافوت اه  نرق  رد  ار  وت  دیوج  یم  رعش  مسا  هب 

تمخز لحاس  ات  اه  هنشد  زا  رفس ، نیا  يارب 

! نافوت ادخان ، دندش و  یتشک  اه  کلپ  مامت 

دوب تلاب  نویدم  نامسآ ، يوربآ  تسا  تسرد 

نافوت ار ، زاورپ  وت  دعب  اما  هدرک  ممارح 

دشاب نیمز  تشفک  نامسآ ، تفه  ترداچ  ات  یلو 

نافوت ار  وت  رد ، اب  دنک  مخ  دناوت  یم  هنوگچ 

دز یم  ادص  ار  وهایه  تکاس  يا  هجهل  اب  نونج 

! نافوت ای  دنتفگ : یم  راوید  رد و  ساتسد و  و 

! بوخ يا  تسکش  تیولهپ  هک  بش  لد ، دش  درخ  هچرگا 

نافوت ات  حبص ، ات  ار  مخز  نیا  منک  یم  لمحت 

دیآ یم  هنییآ  تبرت  تمس  هک  ادرف  نیمه 

!؟ نافوت اب  تشاد  یقرف  هچ  ترعش  نیا  دیوگ  یم  نم  هب 
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يدمحم سابع  / تسین یمیمص  مالسلا  هیلع  یلع  اب  سک  چیه 

تسین یمیرکای  زاوآ  يوب 

تسین یمیدق  هناخ  نآ  هناخ 

یگنتلد ياه  هچوک  نیا  نیب 

تسین یمیمص  مالسلا  هیلع  یلع  اب  سک  چیه 

تسا هدش  مین  ود  شلد  باتفآ 

تسین یمین  تسا و  يربا  يا  همین 

تبرغ مغ  زج  هب  مالسلااهیلع  ارهز  دعب 

تسین یمیسن  اه  هچوک  لد  رد 

اما دوش ، یم  زاغآ  زور 

تسین یمیتی  بش  زج  يربخ 

یتمعن اتیزر  / یتشهب خرس  بیس  وت ،

دندوب هدز  مدق  تا  هناخ  رد  همه  اه  هتشرف 

دندوب هدز  مقر  ار  وت  دیپس  سای  هک  یبش 

نارمع رتخد  هک  نآ  هن  رجاه  میرم و  هک  نآ  هن 

دندوب هدز  مه  هب  ار  وت  نیریش  تبرش  رازه 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ربا  رابب  ناراب ، يوناب  رابب 

! دندوب هدز  مک  فرح  وت  زا  اه  هرجنپ  ردقچ 

ندیچ هظحل  يارب  یتشهب  خرس  بیس  وت 

دندوب هدز  مس  وت  زج  هب  یتشهب  ياه  بیس  هب 
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نآرق هصالخ  زا  سپ  درک و  هبساحم  ادخ 

دندوب هدز  ملق  ار  وت  رثوک  هروس  تشون 

یجیهم هبادوس  / تشادرب ات  هک  یتماق 

دروخ رتوبک  رپ  لاب و  هب  تسرد  ربت 

دروخ رپ  یب  ياه  هناورپ  هشیر  هب  ربت 

دیشروخ ادخ ، هناخ  رد  تشپ  تسرد 

دروخَرب اه  خیم  رارصا  هب  دنام و  تسکش و 

...تشادرب ات  هک  یتماق  ...ناوج  راهب  ...ربت 

...دروخ رتسب  رهُم  هک  هشیمه  ياهزامن 

دندیلاب خرس  هک  یمیتی  ناگدنرپ 

...دروخ رگید  ياه  هناورپ  هب  زاب  هک  ...ربت 

تسین ایهم  نیا  زا  شیب  ملق  نوخ  هن ...! ...ربت 

دروخ رجنخ  ردقچ  ناراهب  زبس  لسن  هک 

ردام یب  ِشود  هب  ناج  نیرت  هتسخ  هک  ینم 

؛ دروخرب بش  هب  اه  نرق  وا  یپ  رد  هک  ینم 

مدیراب رکش  ضحم  نیرتربا ، هرابود ،

دروخ رثوک  هب  ما  یناوخلزغ  تشپ  تفه  هک 

دنا ضغب  زا  رپ  اه  هژاو  دنک  لوبق  ادخ 

دروخ رخآ  رطس  هب  ادیش  رعاش  هچرگا 
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یتمعن اتیزر  / هنشت ما ؛ هنشت 

یشاب رگ  هناخ  بحاص  وت  دش ، دهاوخ  زاب  رد 

یشاب رظن  رد  میامن ، تین  ات  تسا  یفاک 

مشاب رت  هنییآ  مه  هنییآ  زا  مهاوخ  یم 

یشاب رحس  ات  منیشن  مه  بشما  مهاوخ  یم 

متشگنارس حیبست  رارکت  اب  راذگب 

یشاب رو  هلعش  میاه  تشگنا  رد  حبص  ات 

! اباب ردام  يا  تمدنویپ  یم  هظحل  ره 

یشاب رگا  نم  اب  وت  وت ، اب  متسه  وت  اب  نم 

هنشت ما ، هنشت  مریوک  ایرد  کی  هک  متفگ 

! یشاب ربخ  شوخ  رثوک -  كانیطعا  هک -  یتفگ 

اهرد ندیخرچ  هلان  يادص  زا  نم 

یشاب رد  تشپ  مزونه  وناب  يا  مراد  کش 

يریدن هیقر  / یتیب ود  دنچ 

هطقن راوید ، رد و  ضغب  بش و 

هطقن رامسم ، دتمم  تهب  و 

!؟ مه امش  ایآ  هلمج  قرغ  وت 

هطقن راذگب ؛ رذگب و  وس : نآ  زا 
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یهاگن یضغب ، يا ، هلان  یمالک ،

یهآ هب  یتح  مشوخلد  وت  زا  نم 

وت یب  رهش  بیرغ  ییوگ  یمن 

؟ یهاو يایند  رد  درک  دهاوخ  هچ 

وت بشید  ياوه  زا  متشذگ 

وت بشید  ياه  هیرگ  زا  مرپ 

مناوخب نم  دش  یم  شاک  يا  طقف 

! وت بشید  ياعد  زا  يزارف 

رورسم بنیز  / هچوک ياوه  رد 

! وناب تسا ، درد  شلد  رد  هنیدم  بشما ،

! وناب تسا ، درس  اه  هچوک  ياوه  لاح و 
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درمژپ تخس  يدیپس ، سای  يرد ، تشپ 

!؟ وناب تسا ، درز  ارچ  نم ، زیزع  سای 

! دندیدن ار  تروضح  یتح  اه ، هنییآ 

! وناب تسا ، درم  ناوجان  یتسد  هب  یگنس 

تس هدُرب  دای ، زا  ار  زاورپ  ملد  بشما ،

!« وناب تسا ، درَد  ملد ، رد  ولهپ  هب  ولهپ  »

؟ تفگ یم  هچ  مالسلا  هیلع  الوم  تتبرغ ، بورغ  بشید ،

!... وناب تسا ، دردمه  وت  اب  مه  وا  راگنا 

! وناب تسا ، درَد  شلد  رد  هنیدم  بشما ،

! وناب تسا ، درس  اه  هچوک  ياوه  لاح و 

هبنش جنپ 

دادرخ 1386  31

یناثلا 1428 يدامج   6

Jun.2007.21

نارمچ یفطصم  رتکد  تداهش 

عراز هبوبحم  / درگنسوس ناتسرامیب  رد 

، مامت یشمارآ  اب  هتخیمآرد ، نوخ  اب  ار  شا  هنیس  تروص و  رس و  شکرت ، هک  يدرم  .تسا  هداتفا  یقافتا  درگنسوس ، ناتـسرامیب  رد 
«. ًهَیِضْرَم ًهَیِضار  ِکِّبَر  یِلا  یِعِجِْرا  هَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  : » دشیدنا یم  هیآ  نیا  هب 

زا سپ  يدرم  دش !؟ دهاوخ  هچ  ایادخ ! هک  هدروآرد  وناز  هب  باهتلا ، راظتنا و  ریرهمز  رد  ار  رارق  یب  لد  نارازه  بارطضا ، ناجیه و 
ياه شالت  هتـسویپ و  تاعلاطم  ار  شناتـسلخن  تولخ  هک  يدرم  دنک ، یم  سفنت  كاخ  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  يوب  اب  نرق ، هدراهچ 
داعبا مامت  رد  الوم  ياشامت  هب  زج  یقیقح ، ییادتقا  اب  هک  يدرم  .یگدنب  شـشوک و  راک و  ار ، شیوپاکت  زور  دـنک و  یم  رپ  یملع 

ینآ ات  هک  تسا  نیا  ترخآ  هب  شهاگدید  تسا و  هدـنز  تیدـبا  ات  ییوگ  هک  تسا  يروط  ایند  هب  شهاگن  .دـشیدنا  یمن  یگدـنز 
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! دیچوک دهاوخ  ارذگ ، ناهج  نیا  زا  رگید ،
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تسناد یمن  ادخ  یگدنب  هلیسو  زج  ار  ملع 

ملع یگدوهیب  هب  هک  دز  مقر  ار  یسک  یملع  هدنیآ  اکیرما ، رد  لیصحت  همادا  نارهت و  هاگـشناد  ینف  هدکـشناد  رد  یملع  شـشخرد 
، ملع .تشادن  نآ  زا  عولط ، نابدرن  زا  ریغ  یفیرعت  دید و  یمن  یگدـنب  هلیـسو  زج  ار  ملع  نارمچ ، رتکد  .تشاد  نامیا  لمع ، نودـب 

يدنوادخ رادتقا  هب  یبلق  نیقی  ندوزفا  يارب  اهنت  تساوخ و  یم  قلخ  هب  تمدخ  يارب  طقف  ار  يدنمناوت  دوب و  وا  يدـنمناوت  هیامرس 
! یهانتیال تسا و  هناگی  هک 

دیزگرب ار  زاورپ  نارمچ ، و  ... 

دوـب و سیردـت  لیـصحت و  سـالک  ناـمه  وا ، يارب  ههبج  .درک  لاـبند  یتـسه  ناـج  رد  ار  دوهـش  نیرت  يدرف  درم ، نیرت  یعاـمتجا 
ملاع رد  ارواـم  قیاـقح  هدـننک  ارجا  تسا و  نیمز  نامـسآ و  رارـسا  هتفاـی  دـنویپ  دیهـش ، .دوبن  ملق ، غولب  زج  وا  هشیدـنا  رد  تداـهش 

شدای .دشاب  هدرک  تبث  شیوخ  یتسه  رب  ار  یگنادواج  ات  دیزگرب  ار  نارک  یب  يزاورپ  رادـیب ، يا  هسلخ  رد  نارمچ ، دیهـش  .كاخ 
! داب دتمم  شمان  زبس و 

نایلیلخ يدهم  / دیشروخ ات  كاخ  زا 

رطع زا  هناـقداص -  حبـص - نوچمه  مینیچرب و  نیمز ، زا  تملظ  همیخ  اـت  ـالد ! زیخرب ، .دـیآ  یم  قشع  ياـپ  يادـص  لد ، هچوـک  رد 
: مینک يراج  ناگدز ، زییاپ  ناج  رب  ار ، قشع  بیرغ  نومضم  ات  زیخرب ! .میوش  راشرس  باتفآ ، روضح 

تسا يزیچ  يزبس ، ِتشپ 

، دید ار  نآ  دیاب  هک 

؛ تفای ار  نآ 

، توارط گنر  هب  يزیچ 

، تقیقح كاپ  گنر  هب 
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: قشع و 

، تسا زبس  یتقیقح 

، ندییور گنر  هب 

، نوخ ششوج  گنر  هب 

، مزبسرس هچ  نم  و 

، ناراب یتقو 

، ار منوخ  خرس  عولط 

، ندییور زبس  لصف  هب 

.دنز یم  دنویپ 

قشع راگزومآ 

شوخ ایادـخ ! : » تساوخ نینچ -  قوشعم -  نیرت  قشاع  زا  تساخرب و  نامـسآ  مالـس  هب  قشع ، زبسرـس  شمارآ  رد  اـم ، راـگزومآ 
.موشن نوفدم  چوپ ، ياه  شکمشک  ياغوغ  رد  ات  مشاب ، اهنت  مانمگ و  مراد 

، درد تدش  زا  مدوجو  دـنب  دـنب  دـشک و  یم  هلعـش  مساسحا  دـشوج ؛ یم  مبلق  دزوس ؛ یم  درد  تدـش  زا  محور  مدـنمدرد ؛ ایادـخ !
.شخب شیاسآ  گرم ، رتسب  رد  ارم  وت  .دنز  یم  هحیص 

نم ياـج  رگید -  اـیند -  نـیا  هـک  مـنک  یم  ساـسحا  مرادـن ؛ ییوزرآ  رگید  مدـیماان ؛ ما ؛ هتـسکشلد  ما ؛ هدـش  ریپ  ما ؛ هدـش  هتـسخ 
(1) «. ...تسین

دوب هدیزگرب » ، » نارمچ

.انعم ار ، قشع  كاخ و  شخب و  ار  بآ  درک ؛ یم  حیرشت  ار  هنییآ  زبس  نییآ  هک  دوب  يا  هدیزگرب  یفطصم » »

.درک یم  کح  ناراب ، هنشت  ياه  كاخ  هنیس  رب  ار  ییاهر  يرادیب و  هار  تشون و  یم  ار  يراهب  ياه  لگ  يامیس  حرش 
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، شزبس ناتـسد  اب  دـهد و  رـس  قشع ، همزمز  ات  داهن ، ماگ  انف ، دابآ  نزح  مغ و  دابآ  بارخ  رد  هک  دوب  ینارارق  یب  لیخ  زا  نارمچ ،» »
.دناشوپب باتفآ  مهرم  ار  هدز  نازخ  ياه  ناج 

رهوگ دنچ  ره  دناوخ ؛ یم  ارف  حلاص » لمع   » هب ار  يو  حالصا ،»  » هشیدنا تشاد و  هناقشاع  يروضح  راگدرورپ ، هدرتسگ  رضحم  رد 
هتـشادن یهارمه  یـسینا و  ادـخ ، زج  مربب و  سک  همه  زیچ و  همه  زا  مراد  شوخ  « ؛ دومن یم  شمان  مگ  تخـس  صالخا ،»  » هدـنزرا

.مدرگ دازآ  نآ ، تاقلعت  یگدنز و  همه  زا  دشاب و  مزادناور  دنلب ، نامسآ  مزادناریز و  نیمز ، هک  مراد  شوخ  .مشاب 

«. ...هک مراد  شوخ 

« هیوالهد رَمَق  »

بوخ باوخ  اهوب و  بش  نایم  رد  اتسور ، همـشچ  رانک  رد  تساجنیا ؛ زونه  وا  .میربن  دای  زا  زگره  ار  بوخ  درم  نآ  تیاکح  دییایب 
.ام

نارازه شا  هرجنح  رب  دیـشروخ  تفرگ ، كالفا  يوب  هک  هاگ  نآ  و  ادخ ؛ بوخ  كاخ  رد  دـمآ ؛ ام  يوس  هب  نیمزرـس ، نیمه  رد  وا 
! دنراد روضح  ام  رد  نادیهش  .میشاب  رت  نابرهم  نادیهش ، اب  دییایب  .درک  راثن  هسوب 

، باتفآ ياتـسور  هناخباتک  يرادـیب ، هلحم  جیـسب  تشاد : روضح  اج  همه  رد  هک  تشاگن  هیوالهِد » رَمَق   » زا ناوت  یم  ناـس  هچ  و  ... 
رتکد دیهـش  ...نامیا  قشع و  راگزومآ  نادـکاخ ، نیا  تملظ  زا  تفر  وا  ...و !؟ ناتـسدرک  نافرع  هاگـشناد  نانبل ، یمخز  ياـه  هوک 

.نارتوبک هاگن  زاورپ و  اب  ناراب ، نوچمه  اعدا  یب  نارمچ ، یفطصم 

.نامدوجو رب  ار  ...و  یهاگآ » «، » ییانیب  » تراشب دیشخب  و  نادرگرس ، ياه  هفطاع  نایرپ و  ياه  لد  هب  ار  قشع  معط  دیشخب  و 

يداب تهزن  / هدیپس رّشبم 

تملظ تموکح  ات  دباتـش  یم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  سپ  دشابن ؛ ار  ملاع  رب  تملظ  هرطیـس  بات  هدـیبات ، شلد  رد  قح  رون  هک  ار  نآ 
ناراد هیالط  نیا  زا  یکی  نارمچ ، دیهش  .دنار  سپزاب  مدع ، راید  هب  ار 

ص:118

هرامش 97 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  نامز  نآ  هچ  دروآ ؛ یم  ناغمرا  هب  هدیدن ، رون  ياه  نادرگ  باتفآ  لد  هناخ  کیرات  رب  ار  هدـیپس  تراشب  هک  دوب  حبـص  هاپس 
، ناریا برغ  رد  هک  نامز  نآ  هچ  دیگنج و  یم  تخیر و  یم  کشا  هدروخ ، مخز  مالسا  تبرغ  ياثر  رد  توریب ، رهـش  لما  نامزاس 

.درک یم  راثن  ناتسدرک ، ناویرم و  هواپ و  رپرپ  ياه  هفوکـش  يور  رـس و  رب  ار  عیـشت  تایح  میـسن  اه ، تیموق  اهزرم و  همه  زا  رتارف 
.دنک نشور  تیالو ، رون  هب  ار  ناهج  ات  دیبات ، لطاب  رفک و  هدکتملظ  نیا  رد  هک  دوب  قح  دوجو  سمش  زا  ییوترپ  نارمچ ، دیهش 

دننز و یم  هقلح  نآ  درگ  دنبایب ، ار  تیالو  رون  هک  اج  ره  رد  دنتسه و  رون  يادیش  ياه  هناورپ  هکلب  دنـسرت ؛ یمن  نتخوس  زا  ادهش ،
.دندنویپ یم  رون ، یلزا  همشچرس  نآ  هب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / نارمچ ریلد  ياه  ماگ 

یم نانآ  هاگن  زا  ار  اه  هدیا  نیرت  هزات  اهزور ، .دنتـسه  تشهبیدرا ، زبسرـس  هلیبق  زا  ینادرم  ات  دش  دـهاوخن  نیـشن  هت  هاگ  چـیه  ایند ،
.دنریگ

ات وا  ياه  ماگ  يریلد  يادـص  ناـنبل ، ياـه  هروطـسا  باـتک  رد  یتح  .تسا  بـالقنا  باـتک  ناـشخرد  ياـه  ماـن  زا  یکی  نارمچ ،» »
هنیآ زا  رپ  ار  ناشراگزور  دندش و  هارمه  وا  رگتوعد  يولگ  اب  یبرع ، ياه  هجهل  .تسا  هدش  هدیشک  نانبل ، بیس  ناتخرد  يایفارغج 

.دندرک

دراد همادا  اه ، بلق  رد  نارمچ ،

.تسا هتخیگنارب  ار  ام  نیسحت  شا ، هحفص  ره  هدروخ و  قرو  شتماهش  تاحفص  هطخ ، نیا  نارویغ  نامشچ  شیپ 

.دریگ یم  ناج  شیاه  هتشون  تسد  زا  قشع ، هک  نارمچ  تسا  نیا 

.شیاین هراتـسرپ  نامـسآ  يوس  هب  دز  یلپ  ناـسنا ، نیرید  طوبه  زا  وا  .دـنریگ  یم  هیاـم  شا  هناـفراع  ياـهزجر  زا  دـهعتم  ياـه  ملق 
.دراد همادا  اه  بلق  رد  نارمچ ،
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یجیهم هبادوس  / دوب مرگ  نارمچ  ياه  هناش  هب  نانبل ، تئرج  همه 

مامت رد  هک  يدرم  دـیپت ؛ یم  رتوبک  سنج  زا  یلد  شا ، هنیـس  رد  هک  دوب  يدرم  ِنآ  زا  هوک ، نوچ  ياه  هناش  رواـگنج و  ناوزاـب  نآ 
نانبل بوشآ ، رپ  ِنانبل  .تسـشنن  اپ  زا  جـنر ، یگتـسخ و  اب  دـشن و  راچد  توکـس  نوکـس و  هب  يا  هظحل  شتایح ، مارآان  ياه  لاـس 

.زین شا  ینامسآ  ياه  سفن  دوب و  مرگ  نارمچ  ياه  هناش  هب  شتئرج ، مامت  گنج ، مخز و  هلولگ و  زا  زیربل 

يدوب تداهش  رارق  یب  وت ،

هراپمخ اه و  هلولگ  یپ  رد  ارحص ، هب  ارحص  تشد و  هب  تشد  هرخـص ، هب  هرخـص  .ندش  ینابرق  هنـشت  يدوب و  تداهـش  رارق  یب  وت ،
یم دروآ ، یمرد  نانبل  هاگ  ناریا و  زا  رـس  تفر و  یم  هناشن  ار  مالـسا  یتسه  هک  يا  هرـسکی  ياه  شتآ  ضرعم  رد  غیرد ، یب  ياه 

.دبایب ترظتنم  شوغآ  هب  یهار  تداهش ، رگم  ات  يدرک ، یم  رپس  هنیس  يدیود و 

رتاورپ یب  .درک  یم  تنت  هنیئور  تسشن ، یم  وت  رب  هک  مخز  حابص ؛ دنچ  نتسشن  اپ  زا  نتفرگ و  مارآ  يارب  دوبن  يا  هناهب  یتح  مخز ،
.تداهش ندروآ  گنچ  هب  یپ  رد  يدش  یم 

!؟» ...دنک یم  رارف  نم  زا  وا  مریگب و  شوغآ  رد  ار  وا  ات  منک ، یم  هلمح  گرم  هکلم  هب  نم  : » یتفگ یم  هک  يدوبن  وت  رگم 

دوب هدینش  ار  ادخ  يادص  نامگ ، یب 

یلاوح رد  ماجنارس ، اما  دیود ، زور  بش و  ناریا ، ات  نانبل  زا  نارمچ ، تداهـش ، بیقعت  رد  .تخیرگ  یم  وا  گنچ  زا  گرم ، هتـشرف 
.دناوخ ارف  شیوخ  هب  ار  وا  راگدرورپ ، درک و  نت  هب  تباجا  نهاریپ  شیاعد ، يا ، هظحل  زاوها ، جاوم  ياه  بش  نوراک و 

ياـه هلاـن  اـب  وا ، یمخز  يادـص  دـنز و  یم  جوم  ار  وا  تارطاـخ  شیوخ ، ریـسم  مخ  چـیپ و  رد  مارآ ، ریز و  هب  رـس  نوراـک ، زوـنه 
.دراد یماو  هنابش  ياه  کشا  هب  ار  شوماخ  لحاس  هناقشاع ،
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.دوب هدنام  تقاط  یب  ار  ایند  گنت  سفق  هک  دینش  ار  ادخ  يادص  نامگ  یب  نارمچ ،

...دـیریگب ار  قشع  تسد  : » درک یمن  تیـصو  زگره  دز ، یمن  رپرپ  شا  هنیـس  رد  زاورپ  قوـش  رگا  دوـب ، هدرکن  شیادـص  ادـخ  رگا 
« ...اقب هب  ار  گرم  دنک و  یم  لیدبت  تذل  هب  ار  تبیصم  هک  قشع 

نایبیبح هّللا  حور  / حلاص درم 

هنوگچ یتسار ، هب  .دور  یمن  رت  شیپ  جاوم ، يایرد  نآ  لحاس  ات  طقف  تهاگن ، قفا  ینک  یم  ساسحا  یشیدنا ، یم  وا  هب  هک  هاگره 
ناریا و رد  ناسنا ، نارازه  نامـشچ  نامهم  ار  کشا  شا ، ینامـسآ  هرهچ  ریوصت  زونه  هک  ار  يدرم  گرزب  درک  فیـصوت  ناوت  یم 

؟ دنک یم  اکیرما  نانبل و 

هک دومیپ  ار  یهار  هچ  دوخ ، هاـتوک  رمع  رد  نارهت ، ياـه  هچوک  سپ  هچوک  شوگیزاـب  كدوـک  یفطـصم ،»  » هک یناد  یم  هچ  وـت 
نآ رد  ندز  ماگ  هب  دنناد و  یم  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  تسدرود  قفا  ار  نارمچ » یفطصم  رتکد   » دنلب هاگیاج  قشاع ، ناوج  نارازه 

 . ...دنلاب یم  دوخ  رب  ریسم ،

«. صولخ هب  نیمزرس ؛ نیا  رد  دز  مدق  زور  کی  هک  یحلاص  درم  : » دورس وا  فصو  رد  شرسمه  هک  تسا  نامه  نارمچ ،

نارمچ گرزب  زار 

زا راشرـس  میارب  هراومه  شماب  .موش  یم  ناـشیرپ  شحور ، ياـه  قفا  كرد  رد  دوخ  زجع  زا  مرگن ، یم  هک  وا  تبالـصرپ  هرهچ  هب 
یم هنوگچ  ما  هدیـسرپ  دوخ  زا  هشیمه  .شمتفاینرد  هاگ  چـیه  هک  دوب  گرزب  يزار  شیاه ، هاگن  رد  ...شیاه  هاگن  یلو  دوب ، هوکش 

رد ار  زور  یملع  ماقم  نیرتالاب  دوش ، یم  هنوگچ  درک ؟ اهر  ار  نآ  یتحار  هب  دروآ و  تسد  هب  شیاـه  ییاـبیز  همه  اـب  ار  اـیند  دوش 
ساسحا درک ؟ ضوع  یگراوآ ، یمان و  مگ  اب  ار  رابتعا  مارتحا و  راختفا و  همه  نآ  هاـگ ، نآ  دـناسر و  تبث  هب  دوخ  تاراـختفا  رتفد 

.دوب مالـسلا  هیلع  یلع  دیرم  وا ، هک  مروآ  یم  دای  هب  ...تسا  ناهنپ  وا  تسدرود  هب  هریخ  هاگن  رد  میاه  شـسرپ  همه  خساپ  منک  یم 
: مریگ یم  ناراکزیهرپ  يالوم  زا  ار  مخساپ  میاشگ ؛ یم  ار  هغالبلا  جهن 
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«. ْمِِهُنیْعَا یف  ُهَنوُدام  َرُغَصَف  مِهِسُْفنَا  یف  ُِقلاْخلا  َمُظَع  »

.دش کچوک  ریقح و  شا  یناراب  هشیمه  مشچ  رد  دوب ، هچ  ره  وا  ریغ  هک  تفای  تمظع  وا  ناج  رد  ردق  نآ  ملاع  قلاخ  يرآ !

دوشگ ام  يارب  نارمچ  هک  یهار 

زا ردـق  نآ  اـما  دوـب ، کـچوک  يا  هرطق  تسخن ، هچرگا  وا  .يا  هـتفر  هـهاریب  هـب  یناوـخب ، اـیرد  هـب  لـصاو  يا  هرطق  ار  نارمچ  رگا 
دسرب دصقم  هب  دوخ  مه  ات  داتفا  هار  هب  ناشورخ ، یلیس  نوچ  هک  دش  راشرس  یهلا  تبحم  سونایقا  تیناسنا و  راثیا و  ياه  همشچرس 

لیس رگم  .نادواج  دشاب  یهارهاش  قح ، هب  ندیسر  درادرب و  رگید  نادرگرس  هرطق  نارازه  هار  رس  زا  ار  ایرد  هب  ندیسر  عناوم  مه  و 
!؟ دراد یم  زاب  ایرد  هب  ندیسر  زا  رایسب ، سخ  راخ و  ار 

هنماد رب  ار  دوخ  دش و  یقشاع  فاق  زابهاش  هک  دیسر  یتمظع  نانچ  هب  تسا ؛ تفرعم  نامـسآ  رد  قشاع  کچوک  يوتـسرپ  نارمچ ،
رد هوکشاب ، ابیز و  هچ  .دشخبب  زاورپ  مزع  ار  رگید  هتسکشرپ  غرم  نارازه  هک  غرم ، یـس  اهنت  هن  ات  دناسر  هنایـشآ  دنلب  ياقنع  میرح 

! تفگ عادو  هناقشاع  شا ، هتسخ  مسج  اب  دیسر و  دصقم  هب  هیوالهد ، تشد 

يریما نیسح  / داهج ياهرگنس  ات  سیردت  یسرک  زا 

! دیرادرب مشود  زا  ار  ناتیاه  باتک 

! دیرادرب ما  یلیصحت  كرادم  زا  ار  هسردم  لوبق  رهم 

سک چـیه  ار  لماع  لبج  نامدرم  یگدازآ  سرد  رـشب ، ياه  مخز  هاگـشناد ، رد  اجنیا ، دیـسرپن ؛ نم  زا  ار  یهاگـشناد  چـیه  یناـشن 
.دنک یم  دیدجت  ار  ناهج  غباون  همه  هواپ ، یبیرغ  هاگساپ  ياهراب  شتآ  مخز  ناتسدرک و  ياه  هار  هروک  لوات  دوش و  یمن  تسیب 

! كردم یب  نادنمشناد  يا  فوسلیف ، ياه  یجیسب  يا  ما ، هدمآ  امش  رگنس  هب  یللملا ، نیب  ياه  هاگشناد  سیردت  یسرک  زا  نم 
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قشع گنج  ریزو 

، لالدتـسا قشع و  دربن  هصرع  رد  .دوب  قشع  گنج  ریزو  هک  قشاع  يروآ  مزر  دندوب ؛ هتـشون  ملع  رابت  زا  يدرم  یناشیپ  رب  ار  قشع 
لقع و دربن  هصرع  رد  دیمهف ؛ ندیرپ  دیسرپ و  شلد  زا  دینش ؛ ندنامن  دیسرپ و  شیاپ  زا  دیچ ، اربک  ارغـص و  ار  شندب  تارذ  یمامت 

یناشن کی  دـنامب ؛ یناشن  کی  طقف  نارمچ ، زا  ات  درک  ینابرق  ار  لد  لقع و  راب ، رازه  دنتـشذگ و  شراوج  زا  هراـپمخ  رازه  قشع ،
.گنر زبس  يدبنگ  هنزور  زا  رون  روبع  لثم  کچوک ،

دهاجم دنمشناد 

رغصا داهج  گنت  هاگرذگ  زا  ربکاداهج ، نایهاپس  .هراما  سفن  هناهب  ربکا ، داهج  یهاگ  دوش و  یم  تداهش  باجح  ریـشمش ، یهاگ 
، کش و  نامیا ؛ اب  دـنک  یم  هچ  سرت ، ندـنام و  هدـنز  مهو  هدولآ  بش  اه ، لد  دنـشزغل و  نتـسبآ  همه  اهاپ  هک  اـجنآ  دـنرذگ ؛ یم 

! نیقی اب  دزیتس  یم  بجع 

رد یلب ، اولاق  هب  شباوج  نیلوا  رّخسم  وا ، سفن  دوب و  رغـصا  داهج  یکاخ  ياهرگنـس  رد  دهاجم ، دنمـشناد  هنافراع  كولـس  يورین 
یم ییاهنت  لاچ  هایـس  هب  ار  یفراـع  ناـشن ، ماـن و  یتقو  دـنک ، یم  تسـس  ار  نتفر  ياـپ  ملع ، هوشع  یتقو  .تقلخ  راـهب  حبـص  نیلوا 
دیاش دنک ؛ یمن  تیافک  ملع  هفـسلف و  هقف و  دیاش  تسین ؛ یفاک  ندوب  نارمچ  دیاش  دوش ، یم  یقـشاع  باجح  ندوب ، یتقو  دـشک ،

! تسین نومنهر  لاصو  دهاش  هب  ار  نیمز  ناکاپ ، نوخ  ندش  يراج  زج 

رورسم بنیز  / يدوب قشع  هلیبق  زا  وت 

.درک یم  هیده  نامیتی  رارق  یب  ياه  لد  هب  لالز  یشمارآ  ترگشزاون ، ناتسد 

دلوت ياه  هظحل  هب  يدوب ؛ کـیدزن  نامـسآ  هب  وت ، .دنلبرـس  بیجن و  تبالـصاب ، راوتـسا و  میهاربا ؛ راـبت  زا  يدوب ؛ قشع  هلیبق  زا  وت 
.ادخ يدوب و  وت  اهنت  هک  اعد  بان  ياه  هظحل  رد  ناراب و 

.تا ییاحیسم  ياه  سَفَن  هحیار  زا  تسا  زیربل  نانبل ، زونه 
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یم روش  قشع و  اـب  ناـشیاه ، هچوک  سپ  هچوک  زا  زور  ره  هک  ار  تیاـه  ماـگ  تبالـص  لـماع ،» لـبج   » و ادیـص »  » و روـص »  » زوـنه
.دنراد دای  هب  یتشذگ ،

هکنآ زا  رت  گرزب  ...يدوب  گرزب  وت  .دینـش  ار  تا  یمیمـص  ناـبرهم و  يادـص  هزیوـه ، تشدرـس و  ناوـیرم و  زا  ناوـت  یم  زوـنه 
.یتشاد یخرس  تبقاع  اما  دوب ، باتفآ  گنر  هب  تنامشچ  .دشاب  هتشاد  ار  وت  دنلب  حور  شیاجنگ  ایند ، دولآدرد  سفق  نیا  ییانگنت 

.ناشن یب  ياه  قیاقش  نیمز  ات  رفس  تشاد ؛ رفس  دصق  وت  هاگن  اهرفولین ، تبرغ  زا  دوب  ُرپ  نامسآ ، هک  بش  نآ  و  ... 

يدارمیلع هیسنم  / قشع ياناد 

هدجـس ياپزیت  نالازغ  نیا  ياپ  ِدرگ  هب  یـسک  هچ  ...فراع  نادنمـشناد  دنمـشناد و  نافراع  هنامز ، ناناشف  کـشُم  زیخرحـس ، ناریپ 
؟ دیسر دهاوخ  یملع ، ياه  هاگشیامزآ  ناشوپدیپس  رحس و 

.يدش لزان  هلمج  نیا  ریسفت  هب  وت ، تسا !؟ نیمز  رد  هّللا َ»  ُهَفیلَخ  ، » یکاخ ناسنا  نیمه  هکنیا  هن  رگم 

.دش رّخسم  وت  ياه  ماگ  ریز  ملع ، ياه  هلق  تدابع و  داکچ  نارمچ !

وت هب  مزرم و  مه  وت  اب  مشیک ؛ مه  وت ، اب  هک  شیوخ  هب  ملاب  یم  .دـیرورپ  وت  نوچ  یناشخرد  باـن و  ییاـهرهوگ  منیمزرـس ، خـیرات 
.مزرو یم  قشع 

...دندیرد رادنپ  هدرپ  ادخ  نادرم 

.دنهاوخ یم  رَز  نمرخ  نمرخ  ناش  ییاناوت  كدنا  لابق  رد  دنا ، کلسم  ْلّالد  اه ، ناسنا  رنه ، یب  هنامز  نیا  رد 

نابنا رد  ملع  رهوگ  ایرد  ایرد  غوبن و  نمرخ  نمرخ  نارمچ !» ، » هدادن تسد  زا  حالس  هداهنن و  نیمز  رب  ملق  يا  هدنمزر ؛ دنمشناد  وت ،
: دندیشیدنا یم  ریبدت  ار  تنداد  تسد  زا  سرت  دندوب و  هدش  تا  شناد  ناوخ  راوخ  هزیر  ناناگیب ، یتح  هک  دوب  ناهنپ  تا  هشیدنا 
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(1) «. ...مهدب تسد  زا  ار  یققحم  نینچ  مهاوخ  یمن  نم  »

: يدورس یم  شوخ  هچ  يدوب ، اعدا  یب  هچ  .دوبن  تا  هفرح  يزودنارز ، يدوب و  نامسآ  هنهپ  لابکبس  هدنرپ  وت ، اما 

.»؟ دشاب هتشاد  دوجو  یتلادع  یب  ایند  رد  یلو  مریگب ، يدایز  قوقح  دراد  هدیاف  هچ  »... 

نامسآ زا  يا  هکت 

: دوش یم  رت  نازوس  رتراکشآ و  وت ، نادقف  زوس  شندناوخ ، اب  هک  میوگ ، زاب  ار  تناشخرد  همانراک  مادک 

.نارهت هاگشناد  هب  دورو  . 1332

«. سازگت  » هاگشناد رد  دشرا ، یسانشراک  تالیصحت  زاغآ  اکیرما ، هب  مازعا  . 1337

«. امسالپ کیزیف   » هتشر رد  اینرفیلاک » « » یلکیرب  » هاگشناد ارتکد  هرود  زاغآ  . 1340

.ارتکد كردم  ذخا  . 1342

«. لب  » یتاقیقحت هسسؤم  رد  راک  هب  زاغآ  . 1343

(2) «. ناریا عافد  ترازو   » هب باصتنا  . 1358

! تا شناد  عیفر  ياه  هلق  هداجس و  قداص  حبص  هب  مالس 

، رکف یهت  مایا  یتسپ  رد  هک  دنراگنب  هچ  اه  ملق  دوش ، یم  تداهـش  غاد  ياه  برـس  هاگ  هسوب  ییوت ، نوچ  ربتـس  هنیـس  هک  یماگنه 
.دنا ناتسد  هبعلم  طقف 

نارازه زا  فرح  کی 

.تسا گرزب  يادخ  رفک  انامه  ناسنا ، کی  هب  یمارتحا  یب  هک  منکن ؛ عیاض  ار  یسک  قح  ات  شاب ، میامنهار  ایادخ ! »... 

اب تسین ؛ نم  ياج  رگید  ایند  نیا  هک  منک  یم  ساسحا  مرادن و  ییوزرآ  رگید  .مدیماان  ما ، هتسکش  لد  ما ، هدش  ریپ  ما ، هدش  هتـسخ 
(3) «. ...مشاب اهنت  دوخ  يادخ  اب  طقف  مهاوخ ، یم  منک و  یم  عادو  همه 
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(« جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب  » مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

عراز هبوبحم  /؟ تسیچ اه  لد  ینادرگرس  فیلکت 

هدعو نیا  يرآ ! .تفای  دهاوخ  راب  بولطم ، ياهتنم  هب  ناراگزور ، دش و  دهاوخ  علاط  خـیرات ، راظتنا  سپ  رد  دوعوم ، مجـسنم  راهب 
فیلکت اـما  میا ، هدیـسر  نیقی  هب  ار  شندـمآ  ینامـسآ ، بتک  ياـه  قرو  رد  میا و  هدینـش  حبـص  ناـیدانم  یماـمت  زا  هـک  تـسا  يا 

سدقم شطع  نیا  یسک  هچ  تسیچ ؟ دنبای ، یمن  ای  دنا و  هتفاین  ار  ییاهر  راگزور  نآ  رد  یگدنز  تصرف  هک  ییاه  لد  ینادرگرس 
!؟ داد دهاوخ  باوج  ار  رگ  نایغط 

تسا روضح  نیع  تتبیغ ،

، تندوبن تسا و  روضح  نیع  تتبیغ ، هک  وت  رد  تسوت ؛ رد  ادخ ، هزجعم  نیرتزجوم  هک  یتسار  هب  مامت ! غولب  يا  ضحم ، هوکش  يا 
زا ریغ  نامز ، نینط  هک  يا  هدرک  توکـس  دـنکن و  وجو  تسج  ار  وت  زج  لد ، نامـشچ  اـت  يا  هدـنام  ناـهنپ  هک  وت  رد  دوجو ؛ یلجت 

.دشکن راظتنا  ار  وت  دایرف 

یتسشن ملد  رد  وت 

هداج هب  کـنیا  يدـش ! دـیما  قفا  رد  مهاـگن  ناـبیاس  وت  هک  مدوب  هدرکن  تیاـشامت  زونه  .یتسـشن  ملد  رد  وت  هک  مدوب  هدـماین  زونه 
یهرمه یب  هنوگچ  رفس ، قنور  هک  مشیدنا  یم  مرگن و  یم  ادرف  ریگارف 
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نکمم تکرابم ،

مناد یم  .تفرگ  یم  دادتما  وت  يوس  هب  تیدـبا  تراشا  هراومه  متقلخ ، دابآاجکان  يادـتبا  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش ؟ دـهاوخ 
! دش دهاوخن  متخ  روضح ، هبلک  زج ، ینایاپ  هب  هداج ، نیا  هک 

جرف نشور  يانعم 

ره هظحل ، ره  نم ، يراد !؟ ام  هزور  ره  ياه  بلق  رد  یموادـم  روهظ  وت ، هکنیا  هن  رگم  .هن  ار  تراظتنا  اما  مناد ، یم  ار  روهظ  ياـنعم 
رپ ار  ناج  شمارآ  ماشم  سگرن ، هخاش  هدزیـس  دصیـس و  اب  وت ، .مبای  یمرد  ار  وت  روهظ  دوش ، یم  لعتـشم  منورد  رد  تدای  هک  نآ 

، نیا هک  نزب  مناـج  يزکرم  نادـیم  رد  رون ، زا  يا  هبعـش  اـیب و  .مهاوخ  یمن  محور ، رد  هدرتـسگ  لوـلح  زج  يزیچ  وـت  زا  .ینک  یم 
! سب تسا و  جرف  نشور  يانعم 

يدابآدوواد هموصعم  / ما یباتفآ  ینامسآ  گنتلد 

یم وت  هب  رون ، هدنرپ و  زا  ییوهایه  اب  ما ؛ یباتفآ  ینامـسآ  گنتلد  .تسا  هتـشابنا  سیخ  یهودـنا  زا  ار  مناج  اهزور ، نیا  يربا  ياوه 
.دشاب ینشور  ساکعنا  ار  ناهج  ياه  هناخدور  کیدزن ، يراهب  رد  تسا  رارق  تبسا ، جاوم  لای  هک  مشیدنا 

.دـنیرگ یم  ار  نیمز  ياه  هنماد  تندـمآ ، رارق  یب  راظتنا ، ناـکدوک  تسا و  هدیـشک  دـنلب  ياـهراوید  هب  اـه ، هرجنپ  راـک  بوخ ! يا 
درگزاب و شاب ! ییاـهر  دـیون  ار  هلاـچم  يادـص  همه  نیا  درگزاـب و  میروآ ؛ یم  تقاـط  وت ، هار  رد  مشچ  ار  ناـمیاه  هظحل  ینیگنس 

.دروآ دهاوخ  رب  رس  وت ، ياه  هناش  سپ  زا  نیرخآ ، دیشروخ  هک  شاب  یلست  ار  نامنامشچ  زیر  ناراب 

؟ ییآ یم  هداج  مادک  زا 

تسج هاگن  يارب  یخـساپ  ار  شوماخ  يوهایه  نیا  ما و  هدیـسرپ  نهآ ، دود و  رد  هدش  اهر  رهـش  نیا  زا  اهراب  ار  تندمآ  ياه  هناشن 
.تسا هدوبن  مرگوجو 

يرود ناوخ  هیثرم  رظتنم ، ياه  هنیدآ  یتسین و  .میوش  یم  رارکت  مگ ، رد  رـس  ناتخرد  فیدر  رد  ار  اه  نابایخ  توکـس  ام  یتسین و 
.دنور یم  لیلحت  هدوهیب ، ییاه  هظحل  ناروک  رد  تا ،
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هریخ ار  رود  ياه  یبآ  هنوگچ  نک ، هاگن  مینک ؟ شورفم  نامقاتـشم ، نامـشچ  اب  ار  تیاه  ماگ  ریـسم  ات  ییآ  یم  هداـج  مادـک  زا  وت 
؟ میا هدنام 

میاوت ياه  مدق  سوباپ 

ار نیمز  ناهانپ  یب  تیاـه ، هناـش  تسا و  مهرم  ار  یمخز  ياـه  هرجنح  تیادـص ، .تشم  رد  دیـشروخ  مشچ و  رد  هراتـس  ییآ ؛ یم 
.هاگهانپ

یم ار  کشخ  ياه  هخاش  تمـالک ، .یناوخ  یم  تلادـع  ریـشمش  هب  ار  رگمتـس  ياـه  ناـبز  هثداـح و  یناراـب  دودـح  رد  یتسیا  یم 
.دهد یم  لقیص  ار  هتسشن  راگنز  هب  ياه  هنیآ  تیاه  سفن  دنایور و 

.دننیشن یم  توالت  هب  زیر ، کی  ياه  ناراب  ار ، تندمآ  كربتم  ياه  هیآ  ییآ و  یم 

.دنکارپ یم  هفوکش  ار  هنیدآ  ياه  هچوک  تروبع ،

.دوش یم  لدب  باتفآ  زا  یمجح  هب  رتسکاخ ، ياه  لاس  نینچ ، نیا  دنیآ و  یم  یسوباپ  هب  رهش ، نارباع  ار  تیاه  مدق 

یتاجنروپ یفطصم  / مرظتنم نم 

هب ناتسمز ، هصغ  زا  هکنآ  یب  دنراهب ؛ يور  ياوه  رد  همه  .دنشاب  هتخانش  ار  وت  بوخ  هکنآ  یب  دناوت ، يوک  يوجو  تسج  رد  همه 
.دنشاب هدمآ  گنت 

.دنریگب غارس  يرحس  سورخ  يادص  زا  هکنآ  یب  دنا ، هدیباوخ  بش ، تبرغ  رد  همه 

زا اه ، هفـسلف  اه و  مسیا  اه ، بتکم  بهاذم و  دنلب  هاتوک و  ياه  نابدرن  زا  .ما  هدیواک  ماگ ، هب  ماگ  بجو ، هب  بجو  ار  رهـش  يانهپ 
.ما هتسخ  ما و  هتساخرب  ما ، هداتفا  ورف  ما ، هتفر  .ما  هدرک  روبع  همه 

یب مسبت  يارب  ییاج  .تقادص  ياه  هناوج  زا  رپ  دشاب ، ناتـسلگ  کی  هیبش  دـیاب  شیاشگ  نیا  .ییوت  جرف  .یـشیاشگ  وت  دـنیوگ  یم 
.مرظتنم نم  .هغدغد 
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! تسا کیدزن  راگنا 

یـسک تسیچ ؟ تسا  هدنام  روجهم  هک  قاتـشم  کی  لد  رد  ندیـسر  زار  دناد  یم  هچ  یـسک  .دیآ  ریرقت  هب  تسا  لاحم  قوش ، هصق 
!؟ وت نشور  لد  زج  دناد  یم  هچ 

رب هداجـس و  کی  زاوآ  يور  هبدـن ، کی  کلپ  ریز  تسا ؛ کیدزن  راـگنا  ادـخ ، يدـهم  يوک  میراد و  ندیـسر  ياـنمت  نتفر ، زا  اـم 
اب هنیرید ، ياهوزرآ  جوا  میادخ ؛ هنیجنگ  نم  هک : يا  هدز  نامیادـص  هبعک ، هناخ  يور  هب  ور  زا  .هنیدآ  حبـص  کی  نتفکـش  يادـنلب 

یگنتلد تعسو  هب  يروش  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هیبش  یتریس 

.یتخب شوخ  سنج  زا  ینشج  اب  و 

تسا روهظ  تخرد  هویم  تلادع ،

هام ندـیبات  ندـمآرب و  ینعی  تلادـع ، .دوش  یم  سرغ  وت  ینامـسآ  دـنمورین و  ياه  تسد  اب  هک  تسا  روهظ  تخرد  هویم  تلادـع ،
هقداص يایؤر  نامه  نم  .ینز  یم  دـنخبل  یناوخ و  یم  نآرق  يوش ، یم  رت  کیدزن  .اه  هرپ  بش  اهانیبان و  یتح  اه ؛ مشچ  همه  يارب 

.اه ناسنا  هتخوس  نیمزرس  رد  ادخ  يایؤر  ریبعت  کنیا  دش و  ریبعت  ادخ  بلق  رد  هک  ما 

یسر یم  هار  زا 

ییابیز رادید و  ثکم  .يزارفرس  قشاع  ياه  ناج  هرابرگید  دلوت  .يدام  يونعم و  ياه  يزور  هرابود  دلوت  .ینز  یم  فرح  دلوت  زا 
میور یم  هار  میوش ، یم  رادیب  یسر ، یم  هار  زا  .يدبا  هنشت  ياه  ماک  رب  ناراب  هتسویپ  روضح  .ییاهنت  یسک و  یب  کشخ  تشد  رب 
قیالخ رب  هک  اـه  متـس  يازج  هب  .دوش  یم  فوشکم  اـم  رب  وت ، ياـپ  كاـخ  راـنک  رد  هشیدـنا ، شناد و  هتفرن  ياـه  نیمزرـس  همه  و 

! مییوت راظتنا  رد  .ینک  یم  جیورت  ار  شزاون  هویش  يراب و  یم  بضغ  ناملاظ ، رس  رب  .دوب  هتشگراوآ  مولظم ،

یجیهم هبادوس  / تسا هدنز  وت  ياه  سفن  زا  نیمز ،

رد مراگزور ، فرح  فرح  مراد و  هناخ  هودـنا ، نیگنـس  ياهاجه  مامت  رد  نم  .تسین  دـلب  ار  میاـه  هظحل  هار  يزیربل ، رورـس  چـیه 
.دزیر یم  ورف  دوش و  یم  کشا  مغ ، ياه  مشچ 
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وت .تسا  هدـنامن  دادـتما  هب  يدـیما  ار  شنامـشچ  يوس  روک  هدـش و  ریگ  نیمز  رگید  دـیپس ، وـسیگ  ربـص  نیا  هدوـسرف ، راـظتنا  نیا 
؟ ییاجک

هلان اهدرد و  زا  ییادص  چیه  يا ، هتسشن  وت  هک  اجنآ  دنکن  تسا ؟ یلاوح  نیا  بیـصن  اهنت  هنزور ، یب  ياه  یکیرات  اه و  بش  دنکن 
؟ میا هتفر  یشومارف  داب  رب  ام  دنکن  دسر ؟ یمن  شوگ  هب  گنر ، هدیرپ  ياه 

ره .دوش  یم  زاربا  رهش  ياه  گر  رد  زور ، دنز و  یم  رـس  دیـشروخ  ترادیب ، بش  نامـشچ  زا  حبـص  ره  هک  ما  هدید  ار  وت  ...هن  اما 
تـشپ اه ، باوخ  دنوش و  یم  ریخ  هب  اه  بش  وت  ياعد  زا  دنکفا و  یم  هیاس  رهـش  زارف  رب  بش  وت ، كربتم  يادر  دادـتما  زا  بورغ ،

اب ار  هزور  ره  مان  نان و  هک  ما  هدید  ار  وت  .دنتفا  یم  هار  هب  اه  کلپ 

ياه سفن  زا  تسا ، یقاب  نیمز  رکیپ  رد  زونه  یـسفن  رگا  ینک و  یم  هیدـه  اه  هناخ  قمر  یب  ياـه  هرفـس  رد  ترطعم ، ياـه  تسد 
.تسوت

! هاوخب ادخ  زا  وت 

ضرعم رد  اه ، هثاغتسا  نیا  دنراد ؟ همادا  اجک  ات  توکلم ، ياه  هناش  ات  هتفر  ارف  ياه  تسد  هدیرد و  نابیرگ  ياهاعد  میتی ، ياهرذن 
تـسد ...راگدرورپ  ربص  ناماد  هب  روآرب  تسد  وت ، ...تسین  ام  ياه  هبدن  تباجا  هب  يدـیما  .دـنا  هدـنام  وربآ  یب  دـنوادخ  نامـشچ 

هنیس هب  در  تسد  دنوادخ ، .دراد  ساکعنا  كاخ ، رب  هک  تسادخ  ياه  تسد  ریوصت  تیاه ، تسد  .دنا  ههبش  یب  تمـصع  وت ، ياه 
تبیغ نهاریپ  زا  ار  هلـصاف  همه  نیا  رابغ  زیخرب و  وت  هاوخب ! وت  سپ  .دنک  یمن  اهر  خساپ  یب  ار  وت  هثاغتـسا  ادخ ، .دنز  یمن  هّللا  هیقب 

.نک بلط  رارق ، یب  ییاعد  هب  راگدرک ، زا  ار ، دوعوم  ياه  هداج  رد  ندش  يراج  تصخر  ناکتب و  نایلاس ،

هصق دوسح  ناغالک  ...دنراد  شود  رب  ار  ربخدب  ياه  غالک  نایشآ  ور ، هبور  ياه  تخرد  مامت  ...رگید  متسین  شوخلد  ار  اه  هرجنپ 
ياه لاب  دنرب و  یم  امغی  هب  ار  نیمز  ياه  هعرزم  هک  شود  رب  گنن  ناغالک  .دـننک  یم  راکنا  نم  رد  ار  راهب  رادـید  دـیما  هک  ییاه 

رفاسم راـبغ  یتسدرود  قفا  چـیه  هک  یتقو  منیچ ، یمرب  هناـخ  ماـمت  زا  ار  اـه  هرجنپ  .دـنز  یم  نماد  ار  راـگزور  یکیراـت  ناـشهایس ،
.دشک یمن  ریوصت  هب  ار  دوعوم 
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! رادنرب اعد  زا  تسد 

ياجک ره  .دور  یم  داب  رب  وت  روضح  ترسح  رد  میاه ، هظحل  هظحل  هک  هنوگ  نیا  متسین ؛ راظتنا  نیا  رادرب  تسد  نم ! هدیدن  دوعوم 
ره ار  نیمز  نامسآ و  هنیـس  میاه ، مشچ  تیاپ ، در  يوجو  تسج  رد  هک  نک  هاگن  ارم  شود  هب  هناخ  یبات  یب  يا ، هتـسشن  نیمز  نیا 

.ریگنرب نامسآ  زا  يا  هظحل  ار  تیوگاعد  ياه  تسد  هن ...! .دنز  یم  مخش  زور 

! يدنبب ورف  شیوخ  هاوخریخ  ياعد  زا  بل  هاگان ، دنک و  رترامش  یب  ار  تلد  ياه  مخز  هنامز ، لها  یشومارف  ادابم 

عراز هموصعم  / دنهار هب  مشچ  نامز ، نیمز و 

، تسا هدرب  دوخ  اب  لد  هلفاـق  دـص  هک  يا  هدرکرفـس  نآ  یلاـها  زا  رگم  اـت  تسا  نامـسآ  رب  هتخود  مشچ  نانیـشن ، كاـخ  ياـه  لد 
مه هب  عاضوا  دسرب و  هار  زا  يا  هعمج  حبص  رد  ات  هدومرف  هدعو  ادخ  هک  ومه  ددرگزاب ؛

، نیمز لاؤس  رپ  هاگن  ربارب  رد  شا  هزور  ره  عولط  رارکت  زا  دیـشروخ ، اه ، هعمج  هک  تسا  نیمه  يارب  .دـهد  ناـماس  ار  نیمز  هتخیر 
رـسارس شعولط ، يانـشور  هک  دشک  یم  ار  یـسک  راظتنا  دناد  یم  دیـشروخ  .دـنک  یم  مرـش  هار ، هب  مشچ  نامز ، گنز و  هب  شوگ 

.هتفای رون  وا  زا  زین  دوخ  دشخب و  یم  رون  ار  یتیگ 

لاوز یب  دیشروخ 

، تقیقح مشچ و  دوـلآ  تریح  همهمه  رد  ربـت ، تخرد و  هماـگنه  رد  بیرغ ، راـگزور  نیا  رد  نیمز ! يور  رب  ادـخ  تجح  اـهنت  يا 
راوهر باکر  رد  اپ  هک  تسا  نادنموزرآ  دیما  هتخیر و  راظتنا  ناج  هب  ار  یگتـسخ  هتخادـنا و  تنکل  هب  ار  لد  نابز  تندـمآ ، يانمت 

.دشاب تروضح  هلضاف  هنیدم  راپسهر  قشع ،

ناراب کمرن  مرن  هب  لد ، يریوک  تعـسو  هک  امنب  يور  .تسوت  عولط  ياعد  زامن ، ره  تونق  رکذ  هک  باـتب  لاوز ! یب  دیـشروخ  يا 
.تسا هدرب  مهس  وت  نامشچ  تواخس  زا  هدنادرگ ، يور  هانگ  زا  هاگ  ره  هک  دناد  یم  هدرک و  شوخ  لد  وت  هاگن 
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یتمعن اتیزر  / همان

مراد یمالس  ضرع  ناتتمدخ  بدا  هب 

مرادقم یب  هدنب  مکچوک و  يددع 

دیشاب ایوج  هدزمغ  نم  لاح  زا  رگا 

مرادید رظتنم  نات  يرود  زا  هتسخ 

مرظتنم طقف  رهش ، نیا  رد  تسین  يربخ 

مرایسب یمک  هعمج  ما ؛ مک  هبنش  امش ، یب 

تسود تقرف  زج  هب  رهش  نیا  رد  تسین  يربخ 

 - مراچان امش -  رجه  زا  مشک  یم  یسفن 

! هک یناد  یم  هتخوس  ملد  تسا  يزور  هس  ود 

مرازین رس  هلعش  زا  هدمآ  الب  هچ 

دشن گنت  ناتکزان  لد  هک  رخآ  دش  هچ 

!؟ مراد مدرم  هک  دیتفگن  تسود  يا  رگم 

اما نم ، زا  دش  هدیجنر  هک  هچرگ  ناتلد 

مراخ یب  لگ  هک  ار  نیا  متسین  یعدم 

اما ... (1)« نیرب سودرف  مدوب و  کلم  نم  »

! هن

مرایعم نآ  هتسب  لد  مدوب و  کحم  نم 

تسا يدب  زیچ  رفس  تسا  نیا  وت  هب  رخآ  فرح 

! مرادیب هنیآ  ایب ، شاب  رتدوز 
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یجیهم هبادوس  / دنک عوجر  ام  هب  ناراب ، هک  دینک  اعد 

! دوعوم ترضح  دایرف ! تصرف  مالس ،

دورس هنارتوبک  ار  امش  هک  نامه  ...منم 

تسه ناراب  ياپ  در  شلزغ  رد  هک  نامه 

دوبک قشع  تشاذگ ؛ ار  امش  مان  هک  نامه 

 - وت یب  نابرهم ...! تسا  یبیرغ  راگزور  هچ 

دوسرف نامگنت  اهنت و  لد  لزغ  لزغ 

دندش كورچ  طخ  هب  طخ  اه  هنیآ  مامت 

دوشگن ام  تمس  هب  ار  شلد  کلپ  راهب ،

تشهب میسن  نات  هداجس  لمخم  هک  امش 

دوواد همغن  دینسُح و  فسوی  هک  امش 

دنک عوجر  ام  هب  ناراب  هک  دینک  اعد 

دوکر نازخ  رد  میریمن  دینک  اعد 

؟ ار سگرن  ياه  هخاش  منک  رذن  ردقچ 

؟ دوجس ناگژاو  نیب  منک  هیرگ  ردقچ 

تسا ندمآ  دیون  نابایخ  زبس  غارچ 

، دوسح ياه  هصق  ناغالک  زونه  یلو 

دنرمش یم  دیعب  ار  تندمآ  دیما 

...دودسم اه  هداج  دنگنت و  همه  اه  هار  هک 

! اقآ مدش  ناتتاقوا  محازم  رگا 
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...دوبن هک  ببس  یب  دیشخبب ! قشع  ناج  هب 
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...تسین یکش  بوخ ، دیگرزب و  تخس  هک  نیرد 

، دود شتآ و  رصع  بولصم  رعاش  يارب 

...امش قشع  ياپ  هب  دریمب  دینک  اعد 

دوب هدش  ناتریسا  ادلی ، بش  کی  هک  یسک 

اعد سامتلا  زییاپ  نتفر  يارب 

! دوردب تمراپس  یم  ادخ  ياه  مشچ  هب 

یتمعن اتیزر  / نیس نیمتفه 

دشاب نیریش  زاسب  يا  هرجنپ  وت ،

دشاب نید  شفرط  نآ  دوش  زاب  رد 

دنا یبهذمال  هیقب  ییوت  رامعم 

دشاب نیا  اه -  هصق  مامت  نایاپ 

يربب یبایب  ارم  رگد  هک  دیاب 

دشاب نیم  زا  ُرپ  رگا  رطخ  نادیم 

ندیدنخ امش  یب  تسا  هدیاف  یب 

دشاب نیگمغ  رمع  مامت  راذگب 

ام لد  رانک  تنماد  هشوگ  کی 

دشاب نیچ  رد  وت  نماد  هشوگ  کی 

مناد یم  وت  ياه  مشچ  هشوگ  کی 

دشاب نیطسلف  هیضق  نایاپ 

میهاربا ایب  ارماس  هب  هتفر  تب 
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دشاب نیزربت  شخساپ  هک  تسا  تقو 

دیع بش  اقآ ؟ تسا  نکمم  هعقاو  نیا 

دشاب نیس  نیمتفه  وت  رفس  نیس 
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يریدن هیقر  / تندمآ لقن 

دنزیرب هک  لزغ  حرط  ییآ  یم  دننک  یم  سح 

دنزیرب هک  لحم  ره  رد  ار  تندمآ  لقن  ای 

ناماه هدکتب  نوناق  تسا  هتسکش  دننک  یم  سح 

دنزیرب هک  لبه  يور  ار  ربت  شورخ  مشخ و 

مدنگ مدآ و  يایند  تسا  تشهب  دننک  یم  سح 

دنزیرب هک  لسع  ریش و  ناتخرد  ياپ  ریز  رد 

روایب غاب  هب  اروف  ار  نشخ  ياهزییاپ 

دنزیرب هکلب  هخاش  زا  هفارخ  گرب  گرب ، نیا 

یتمعن اتیزر  / وت راظتنا 

ییآ یم  دنتفگ  درپ ، یم  هژاو  نامشچ 

؟ ییآ یم  دنچ  ات  مرمشب  هتسب  مشچ  اب 

مدوب رظتنم  وت  رب  رهم  عورش  زا  نم 

ییآ یم  دنفسا  رخآ  يراهب ، هچرگ 

تسود يا  لد  گنهرف  رد  تسه  هچ  ره  وت  مان 

ییآ یم  دنویپ  زا  طبر  فورح  لثم 

وت ینارئاز  ياه  هماج  رد  یشوخ  يوب 

ییآ یم  دنیآ  رفس  زک  اهنآ  هارمه 

(1)« مناج هک  مدید  نتشیوخ  مشچ  هب  دوخ  نم  »

تفر
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ییآ یم  دنچ  ره  نم  تیب  ره  رخآ  وت 
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یتمعن اتیزر  / سردایرف

اه میدق  زا  ماوت  بلق  نیشندبنگ 

؟ اه میرک  ای  لد  داد  هب  یسر  یم  یک 

دنا هتسکش  ار  ام  لد  یتوص  راوید 

اه میرح  نیا  دوشن  رت  هتسکش  دیاب 

دننک یم  هچ  ینیبب  هک  يا  هدوبن  رخآ 

اه میسن  مگنت ، لد  كدابداب  اب 

نیبب ما ، یتسه  همه  وت  تسد  هداد  لُه 

اه میلگ  نیا  زا  ما  هداهن  ارف  ار  اپ 

طابترا ياه  لکد  رهش  هب  وشم  یضار 

اه میس  يور  دنزب  مدق  لد  کشجنگ 

دنک یم  قرف  نامندوب  نامسآ  ام 

اه میرکای  رگا  دنرپ  یمن  ام  اب 

نینچ نیا  هک  ار  لجوزع  يادخ  ّتنم 

اه میدق  زا  ماوت  بلق  نیشندبنگ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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